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Abstrakt 

Práce se zabývá teoretickým ukotvením konceptu gender v sociální teorii 

Pierra Bourdieu. Ústřední pozornost je věnována potenciálu teorie Bourdieu obohatit 

feministické myšlení praktickými i teoretickými perspektivami, stejně jako 

feministické kritice jeho teorie a možným odpovědním na ni. Práce analyzuje jak 

vztah různých proudů feministického myšlení k teorii Bourdieu samotné i 

k některým konceptům, které Bourdieu používá (například habitus a dispozice), tak 

také vztah Bourdieu k feministickému myšlení a hnutí za práva žen. Vychází 

dominantně z autorské tvorby Pierra Bourdieu, důležité opory představují kritické 

argumentace Toril Moi a Leslie McCall. Zabývá se nejprve potenciálem teorie 

Bourdieu ve vztahu k emancipaci, univerzalitě a překlenování esencialistických a ne-

esencialistických východisek feminismu, následně kritickým rozborem vztahu 

konceptu gender a sociálního řádu, jeho vazby na koncepty kapitál a třídící princip. 

V závěrečné části se soustřeďuje na vztah reprodukce a produkce v teorii Pierra 

Bourdieu a nastiňuje možné implikace pro současné feministické myšlení, stejně jako 

pro teorii Bourdieu samotnou. 

Klíčová slova: 

Pierre Bourdieu, feminismus, gender, habitus, kapitál, sociální řád, distinkce 
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Abstract 

This thesis concerns about how the concept of gender interacts in broader 

social theory of Pierre Bourdieu. Main interest lays on the potentiality to extend 

useful practical and theoretical perspectives of Bourdieu into feminist thinking, as 

well as on the feminist critical assesment of Pierre Bourdieu’s theory and possible 

answers on it. Selected feminist views on Bourdieu’s theory and on some of its 

concepts (e.g. habitus or disposition) and the view of Bourdieu on feminism as a 

critical theory and political movement will be analysed. The thesis follows primary 

literature written by Bourdieu, using the critical arguments of Toril Moi and Leslie 

McCall as two main pillars. First, the potentiality of Bourdieu’s theory to address 

emancipation, universality and overcoming essentialist and non-essentialist positions 

of feminism will be discused. Second, I am focusing on the relations between gender, 

social order, capital and distinctive/distributive mechanism. Finally the relationship 

between the terms production and reproduction in Bourdieu’s theory will be 

elaborated and some possible points to feminist critical thinking as well as to 

Bourdieu’s theory will be made. 

Klíčová slova: 

Pierre Bourdieu, feminism, gender, habitus, capital, social order, distinction 
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1. Úvod 

V doslovu k českému vydání Nadvlády mužů píše Miloslav Petrusek o tom, 

proč není zvláštní ani náhodné, že autor se v jednom ze svých posledních děl věnuje 

postavení žen ve společnosti: „Bourdieu prostě volí téma, které odpovídá jeho 

vědeckému a osobnostnímu naturelu a které zachovává poměrně důsledně vnitřní 

logiku a kontinuitu jeho díla“ (Petrusek 2000, s. 113). Můj osobní zájem o to, zda je 

sociální teorie Pierra Bourdieu
1
 potenciálně přínosná pro feministické myšlení, by se 

dal zdůvodnit podobným naturelem. Je třeba také říci, že interpretacemi pojmu 

gender v teorii Bourdieu a potenciálem teorie Bourdieu se současné feministické 

myšlení zabývá, o čemž svědčí mimo jiné vydání sborníku Feminism after Bourdieu 

v roce 2004 (Adkins 2004), nebo několik úvah a zmínek v dílech významných 

současných feministických autorek, jako je Toril Moi (Moi 1991 a Moi 1999) nebo 

Iris Marion Young (Young 2010), kterým se v této práci také budu věnovat. Hlavní 

myšlenka, která předcházela tuto práci, se podobá Petruskově tezi, že Nadvláda mužů 

poměrně dobře zapadá do kontextu sociální teorie Pierra Bourdieu jako celku. Kde 

jsou hranice této poměrnosti? V čem zapadá, v čem naopak vybočuje, co to znamená 

pro koncepty, které Bourdieu v Nadvládě mužů využívá, a pro jeho sociální teorii 

jako celek? 

Petrusek se domnívá, že Nadvláda mužů nevybočuje z řady ostatní autorovy 

tvorby tím, že se věnuje uchopení „prostorově situované reality“ a tématu nadvlády – 

„symbolickému ovládání člověka člověkem“ (Petrusek 2000, s. 113). Široké dílo 

Pierra Bourdieu tak lze protknout dvěma tématy: přesvědčením o existenci sociální 

logiky, kterou lze pečlivou genealogií a srovnáváním konkrétních projevů zachytit 

(Bourdieu 1998, s. 10), a kritikou moci ve společnosti. To nejsou témata, která by 

feministickému myšlení byla cizí. Kritika nadvlády a nerovnosti stojí v základech 

feministického hnutí jako politického projektu i feministického myšlení jako 

paradigmatického přístupu. Přesvědčení o „sociální logice“ – pravidlech, kterými se 

společnost řídí a která zároveň nejsou přirozená v ontologickém smyslu, neměnná a 

jednou provždy daná, se zase významně váže k tomu, proč vznikl pojem „gender“. 

                                                 
1
 Vzhledem k tomu, že v českých překladech není ustálena jedna forma skloňování (srovnej Bourdieu 

1998 a Bourdieu 2010), v souladu se Šanderovou (Šanderová 2007) uvádím v této práci jméno autora 

v nesklonné podobě.  
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Jeho smyslem je právě odlišit rovinu společenských pravidel od roviny biologické, 

gender od pohlaví, ať už je oboje jakékoliv podstaty (Šmausová 2002, s. 16). Jestliže 

se Bourdieu ve své teorii věnuje dominantně sociální logice (jinými slovy lidské 

praxi (Wacquant 2002) nebo též teorii jednání (Bourdieu 1998)) a kritice moci (stavu 

ne-rovnosti ve společnosti), může být jeho dílo užitečné zejména pro koncept 

genderu a genderových nerovností
2
. A naopak – gender, který je určen pro zachycení 

specifického odrazu „sociální logiky“, pokud do ní alespoň „poměrně zapadá“, může 

jeho teorii kriticky obohatit, upozornit na nedomyšlenosti a otevřít nové perspektivy. 

Odtud tedy název i téma práce – Význam konceptu gender v (pro) sociální teorii 

Pierra Bourdieu.  

Metodou práce je tedy konfrontace teorie Bourdieu s její feministickou reflexí 

v pozitivním i negativním smyslu, s cílem dospět k formě kritického čtení původního 

díla Bourdieu, které by jej otevíralo feministickému myšlení v těch ohledech, které 

se dnes zdají problematické. Ve své práci usiluji nejprve o zachycení těch 

konceptualizací pojmu „gender“, které Bourdieu a konkrétní proudy feministického 

myšlení přibližují – s přihlédnutím k těm, které je naopak oddalují. Vycházím přitom 

z historického vývoje teorie Bourdieu (úvodní část práce proto věnuji stručnému 

přehledu jeho odborných i jiných aktivit). Ve vztahu k feminismu je stěžejní zejména 

Nadvláda mužů (Bourdieu 2000) a argumenty, které vůči ní vznáší feministická 

kritika, a dále čerpám z děl feministických autorů a autorek, které teorii Bourdieu 

kriticky reflektují, mezi něž patří mimo jiné Iris Marion Young a zejména Toril Moi. 

Pozornost věnuji zejména logice vzniku a vývoje teorie Bourdieu a vztahu jeho 

teorie k psychoanalytickým východiskům, a také potenciálu, který jeho teorie může 

mít pro feministické myšlení. 

V návaznosti na to se dále věnuji těm formám potenciálu, které v teorii 

Bourdieu spatřuje Toril Moi, s vědomím toho, že její východiska jsou ve 

feministických interpretacích Bourdieu poměrně sdílená, jak nasvědčuje Lisa Adkins 

v úvodu sborníku Feminism after Bourdieu (Adkins 2004b, s. 3; viz také Young 

2010, s. 130). Vycházím především z článku Appropriating Bourdieu (Moi 1991) a 

knihy What is a Woman? And other Essays (Moi 1999). Teorii Bourdieu chápu jako 

                                                 
2
 Konceptualizaci vztahu „praxe“, „symboliky“ a „identity“ u Bourdieu a ve feministickém myšlení 

chápu tak, jak ji popisuje v návaznosti na Harding a Scott Leslie McCall (McCall 1992, s. 839; viz 

také s. 55 této práce). 
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základ pro identifikaci možných odpovědí na výzvy, které zde definuje Moi – 

potenciál emancipace, univerzality a překlenování východisek esencialismu a ne-

esencialismu. Pracuji zejména s tím, jak Bourdieu chápe tyto koncepty v Pravidlech 

umění (Bourdieu 2010), Distinkci (Bourdieu 2010b), Teorii jednání (Bourdieu 1998) 

a vybraných odborných i jiných článcích z 80. a 90. let, ve kterých se věnuje 

osvětlování vzájemných vztahů konceptů své teorie (Bourdieu 1985, Bourdieu 1986, 

Bourdieu 1998b). Pozornost v této části práce věnuji vztahu pojmu gender 

k ústředním pojmům konceptuálního aparátu Bourdieu – pojmům habitus, dispozice, 

pozice, pole a třídící princip. Cílem je identifikovat, za jakých podmínek může teorie 

Bourdieu potenciál předpokládaný ze strany Moi skutečně naplňovat.  

Na základě této kritiky také nastiňuji možná východiska pro redefinice 

vybraných pojmů v teorii Bourdieu tak, aby na výzvy feministického myšlení 

dokázala odpovídat. Zásadní je pro tuto část práce argumentace Leslie McCall, 

kterou zahrnuje její článek Does gender fit? (McCall 1992) a která se věnuje vztahu 

pojmu gender a pojmu kapitál. Z původního díla Bourdieu pak vycházím kromě 

předcházejících děl ještě ze statí, ve kterých se autor věnuje formování tělesnosti a 

rodině (Bourdieu 1978, Population Council 2002). Pozornost se soustředí zejména na 

dynamiku kapitálu v teorii Bourdieu a vztahu k pojmu gender, jak s ním sám autor 

pracuje. V závěru své práce se věnuji možným implikacím této kritiky jak pro 

feministické myšlení, tak pro teorii Bourdieu samotnou. Zabývám se tím, jak na 

základě těchto možných redefinic Bourdieu rekonstruovat diskuse přítomné ve 

feministickém myšlení, jako je vztah produkce a reprodukce, kapitalismu a 

patriarchátu, práce a péče; a také tím, do jakého světla tyto redefinice staví myšlení 

soukromého a veřejného, forem kapitálu a povahy moci v teorii Pierra Bourdieu. 
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2. Pierre Bourdieu. Konceptuální aparát. 

 „His youthful plan to wed the history of science, phenomenology, and biology 

was abruptly jettisoned when he came face-to-face with the social cataclysm and 

human horrors of the War of Liberation in colonial Algeria, where he had been sent 

to fulfill his military service. It was there that Bourdieu switched from philosophy to 

ethnology and then to sociology, learned in actu the craft of social science, and 

embarked on four decades of tireless inquiry into the manifold forms and 

mechanisms of social and symbolic domination“ (Wacquant 2003, s. 478). 

Pierre Bourdieu se zapsal do historie jako významný sociální antropolog, 

sociolog a veřejně činný intelektuál. Narodil se 1. dubna 1930 v Béarn – francouzské 

venkovské provincii –, zemřel 23. ledna 2002 v Paříži. Jeho dílo čítá na 40 knih a 

více než 400 statí přeložených do dvou desítek světových jazyků (Wacquant 2003, s. 

478). Jeho teoretický aparát je dosud užíván v antropologii – například pro zkoumání 

významu náboženství nebo morálky (viz například Alvi 2013; Fassin 2013), 

v kritické sociologii – zejména pro zkoumání sociálních nerovností a sociální 

mobility (viz například Daenekindt a Roose 2013, Go a Roose 2013), v pedagogice a 

vzdělávací politice (například Kornrich a Fürstenberg 2013; Schneller 2012; 

v českém kontextu například Štech 1997). Wacquant o jeho dílu píše, že je „kritikou 

nadvlády v kantovském i marxistickém smyslu slova,“ (Wacquant 2002). V českém 

kontextu intepretuje Bourdieu Šanderová jako teoretika sociálních nerovností 

(Šanderová 2007, s. 14). Protože pro mou práci je podstatné chápat teorii Bourdieu 

jako celek, budu se nejprve krátce věnovat historickému vývoji jeho práce a 

základnímu konceptuálnímu aparátu. 

2.1. Život a dílo Pierra Bourdieu 

Bourdieu vystudoval filosofii na prestižní pařížské univerzitě École Normale 

Supérieure v době, kdy na ní působili například Michel Foucault nebo Louis 

Althusser (Bourdieu 2010, s. 445). Následně (v roce 1955) povinně narukoval do 

armády a zúčastnil se války v Alžíru. Podle blízkého spolupracovníka a častého 

spoulautora Bourdieu Loïce Wacquanta byla právě alžírská zkušenost střetu 

koloniální vlády a snahy domovského obyvatelstva o osvobození jedním z impulzů, 
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které trvale odklonily pozornost Bourdieu od filosofie k antropologii, sociologii a 

etnografii (Wacquant 2002, Wacquant 2003, s. 478). 

2.1.1. Alžír 

K Alžíru se vztahují jeho první etnografická pozorování a díla: Sociologie de 

l'Algérie (1958) [Alžířané]; Travail et travailleurs en Algérie (1963) [Práce a dělníci 

v Alžírsku] a Le déracinement: La crise de l'griculture traditionelle en Algérie 

(1964) [Vykořenění: Krize tradičního zemědělství v Alžírsku]
3
. „Tyto mladické 

práce nesou základní znaky i jeho dalších děl, která jsou jako výsledek aktivistické 

vědy věnována palčivým socio-politickým tématům své doby,“ píše Wacquant 

(Wacquant 2002). 

Bourdieu se v 60. letech vrátil zpátky do Paříže, byl jmenován ředitelem 

výzkumu na École des Hautes Études en Sciences Sociales a stal se rovněž prvním 

ředitelem Centre de Sociologie Européenne [Centra pro evropskou sociologii], které 

bylo založeno v roce 1968 (CSE 2013). Zpracovávání alžírské zkušenosti vedlo 

k vydání statí Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de trois études 

d'ethnologie Kabyle (1972) [Nástin teorie jednání] a Algérie 60: Structures 

economiques et structures temporelles (1976) [Alžírsko 1960]. Nástin teorie jednání 

byl v roce 1977 vydán v angličtině a představuje vhled do počátků úvah, které 

posléze vedly k vytvoření komplexního konceptuálního aparátu a svébytné teorie: 

Bourdieu se zde věnuje vztahu objektivismu a subjektivismu, teorie a praxe, 

produkci vědění (Bourdieu 1977, s. vii) a postuluje hlavní pilíře teorie, kterou 

Wacquant později ozančuje za „genetický strukturalismus“ (Wacquant 2003, s. 479). 

2.1.2. Paříž. Antropologie kultury 

Ve Francii se také začal zabývat sociologickou analýzou vybraných kulturních 

oblastí – školství a vědy, inteligence, politiky a zejména umění. „Tyto oblasti ho 

přitahovaly, neboť cítil, že v prosperujících poválečných společnostech Západu se 

stává hlavní determinantou životních šancí "kulturní kapitál" - osvědčení o vzdělání a 

důvěrná znalost buržoazní kultury - a že nerovná distribuce tohoto kapitálu upevňuje 

pod pláštíkem individuálního talentu a akademické meritokracie sociální hierarchii,“ 

                                                 
3
 Překlady titulů přejímám od Jadwigy Šanderové (viz Wacquant 2002), nebo jsou v souladu s názvy 

českých překladů. 
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popisuje Wacquant (Wacquant 2002). Tento zájem se odrazil ve dvou knihách 

vydaných společně s Jean-Claude Passeronem, sociologem a spolupracovníkem 

Bourdieu: Les héritiers: Les étudiants et la culture (1964) [Dědicové: Studenti a 

kultura] a La réproduction: Élements pour une théorie du systéme d'enseignement 

(1970) [Reprodukce ve vzdělávání, kultuře a společnosti]. Jejich společným prvkem 

byl důraz na systémově zapříčiněnou reprodukci sociálních nerovností – podle 

Wacquanta tak je Bourdieu neprávem označován za zakladatele „reprodukční teorie“ 

(Wacquant 2002). 

2.1.3. 70. a 80. léta. Na vzestupu 

Na přelomu 70. a 80. let pak Bourdieu vydává díla, která jsou dnes považována 

za jeho hlavní kánon: La Distinction: Critique sociale de jugement (1979) 

[Distinkce. Sociální kritika posuzování vkusu.] a Le sens pratique (1980) [Teorie 

jednání] (v českém jazyce poprvé vyšlo v roce 1998). Zatímco v Distinkci se věnuje 

působení řádu, založeného na vymezování se (distinkci, procesu diferenciace) a 

strukturujícího společnost vertikálně i horizontálně prostřednictvím habitu, pole a 

kapitálu; v Teorii jednání se spíše snaží objasnit vztah habitu, kapitálu a pole 

s důrazem na jednajícího aktéra (Wacquant 2002). Obě knihy představují základní 

rámec východisek, které se posléze v aplikačním režimu projevují v dílech Homo 

Academicus (1984) [Homo Academicus], La nobles d'état: Grandes écoles et esprit 

de corps (1989) [Státní šlechta] a Les régles de l'art: Genese et structure du champ 

litéraire (1992) [Pravidla umění: Geneze a struktura literárního pole] (v českém 

jazyce poprvé vyšlo v roce 2010). Bourdieu zde aplikuje svůj konceptuální aparát na 

případech pole vzdělávání, vědy a umění. Wacquant zdůrazňuje, že jde o systémy, 

které mají potenciál zasahovat symbolickou rovinu společenského řádu – Státní 

šlechta je tak podle něj analýzou „monopolu legitimního užívání symbolického 

násilí“ (Wacquant 2003, s. 479). Pravidla umění zase obsahují zřejmě 

nejkomplexnější a nejpodrobnější vysvětlení pojmu „pole“ a jeho roli v celé teorii – 

je výsledkem třicetiletého zpracovávání tohoto konceptu a završením explikace 

mechanismu dynamiky polí (Wacquant 2013, s. 126). Nejde tedy o prostá vysvětlení 

„současného stavu kultury“ ani „současné podoby elity“, jako spíš o nástiny 

mechanismu fungování symbolického řádu na úrovni společenské organizace, lidské 

praxe. Obě tato díla získala pozornost a uznání odborné veřejnosti již v době svého 

vzniku. V 80. letech také vychází několik klíčových statí, které zvlášť objasňují 
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význam a vzájemnou dynamiku ústředních konceptů teorie Bourdieu: Social space 

and the genesis of groups (1985); The forms of capital (1986); Social space and 

symbolic power (1989). 

2.1.4. Bída světa. Aktivismus veřejného intelektuála 

V roce 1993 vyšla více než tisícistránková studie s názvem La misère du 

monde (1993) [Bída světa], která představuje výsledky projektu navženého a 

řízeného Pierrem Bourdieu (Wacquant 2013, s. 126). Zahrnuje desítky „příběhů 

každodennosti“, podob sociálního utrpení a „bídy sociální pozice“ (ibid.). Kolektiv 

autorů v čele s Bourdieu postupoval v získávání podkladů pro tuto studii metodou, 

kterou lze nazvat angažovaným antropologickým výzkumem komplexních 

společností (Wacquant 2003, s. 476). „Jde o zásadovou pokoru, se kterou se 

přistupuje k všednímu jednání, k myšlenkám a pocitům obyčejných lidí, a to ve snaze 

vytvořit nástroje pro „sociální maieutiku“ schopnou poskytnout jim prostředky k 

porozumění sociálním principům stojícím za jejich osobními životními situacemi,“ 

píše Wacquant o metodě Bídy světa (Wacquant 2013, s. 127). Bída světa nabízí 

podrobné analýzy výkladů aktuálních politických témat – nezaměstnanosti, migrace, 

chudoby, selhávající sociální mobility – a konstrukce jejich významů na základě 

postavení ve společnosti. 

Význam Bídy světa dokladuje skutečnost, že během necelého měsíce se 

prodalo po celé Francii na 100 000 kusů této knihy, byla zpracovávána odborně, 

v široké veřejnosti, publicisticky i umělecky. Francouzský premiér doporučil její 

četbu veřejně členům své vlády, aby lépe rozuměli dynamice současné Francie. 

Bourdieu se stále častěji stával hostem v rozhlasových a televizních pořadech, 

zpovídanou autoritou ve významných médiích (Wacquant 2013, s. 127). Ve stejném 

roce byl oceněn za svůj badatelský přínos Zlatou medailí Národního centra pro 

vědecký výzkum (Wacquant 2013, s. 129). Jeho akademická práce se tak stala 

formou přímého aktivismu. Podle Wacquanta šlo o završení chápání „kolektivních 

zájmů“ podle teorie Bourdieu: postavil se zkrátka za sociologii jakožto vědu, která 

může významným způsobem přispívat k proměně sociální praxe (Wacquant 2013, s. 

137). Konkrétním projevem přímého politického aktivismu byla v případě Bourdieu 

– kromě aktivní iniciace a podpory evropské spolupráce v kritickém sociálněvědním 

výzkumu – i publicistická činnost. Jednou z posledních statí je článek The essence of 
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neoliberalism. Utopia of endless exploitation, který vyšel v prosinci 1998 v časopise 

Le Monde Diplomatique a který kritizuje vzestup globálního neoliberalismu a zánik 

veřejného prostoru (Bourdieu 1998b). 

2.1.5. Gender. Nadvláda mužů a Bál starých mládenců 

V návaznosti na záměr této práce je třeba zmínit ještě nejméně dvě díla Pierra 

Bourdieu, a sice La Domination masculine (1998) [Nadvláda mužů] (v českém 

jazyce vyšlo poprvé v roce 2000) a Le Bal des cé1ibataires. La crise de la société 

paysanne en Béarn (2002) [Bál starých mládenců]. Nadvláda mužů je jedinou 

ucelenou studií věnovanou přímo nerovnému postavení žen ve společnosti: Bourdieu 

zde vysvětluje univerzální „nadvládu mužů“ prostřednictvím svého teoretického 

aparátu. Bál starých mládenců je, jak zmiňuje Wacquant, studií „zakázané 

reprodukce“ na základě analýzy genderových kategorií, strategií sňatečnosti a 

ekonomické změny ve společnosti: „In it, Bourdieu dissects gender relations, marital 

strategies, and economic change to diagnose the "forbidden reproduction" of the 

closed peasant society of his youth“ (Wacquant 2003, s. 479). Bál starých mládenců, 

který vychází ze starších nepublikovaných statí převážně z 60. a 70. let, je zároveň 

poslední knihou, kterou Bourdieu redigoval k tisku (ibid.). 

2.2. Východiska a systematické zařazení v sociálních vědách 

„[V]ědecké myšlení a praxe Bourdieu představují skutečnou syntézu, protože 

zároveň překračují hranice disciplin, teorií i metodologických přístupů. Teoreticky 

jsou založeny na propojení intelektuálních proudů, které akademická tradice 

konstruovala jako navzájem si odporující či neslučitelné: Marx a Mauss, Durkheim a 

Weber. Stojí však také na různých filozofiích Cassiera, Bachelarda a Wittgensteina, 

na různých fenomenologiích Merleau-Pontyho a Schutze a teoriích jazyka Saussura, 

Chomskyho a Austina. Z metodologického hlediska Bourdieu kombinuje statistické 

techniky s bezprostředním pozorováním a výkladem interakce, diskurzu a 

dokumentu“ (Wacquant 2002). 

Inspirace Marxovou teorií je patrná zejména tam, kde Bourdieu hovoří o 

„fundamentálnosti“ kategorií produkce (ekonomické a kulturní) – prostřednictvím 

těchto nástrojů je v ústředí jeho teorie povaha vztahů k výrobním prostředkům a 

k práci, i když oba pojmy používá v jiném smyslu, než Marx (viz také Bourdieu 
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1985, s. 723). Z teorie Émile Durkheima Bourdieu elaboruje koncept „sociálních 

faktů“ jako objektivní reality „prvního řádu“ (Petrusek 1998, s. 124) – struktur, které 

organizují společenský řád. Propojuje s ním ale unikátním způsobem teorii 

postavenou na „sociálním jednání“ Maxe Webera, které vytváří objektivní realitu 

„druhého řádu“ (ibid.) – v interakci se strukturami vznikající aktérův pohled na svět. 

Právě toto propojení „struktury“ a „jednání“ (či „objektivního“ a „subjektivního“) ve 

společnosti činí z teorie Bourdieu inspirativní explikační rámec (viz například 

McCall 1992, s. 837; Petrusek 1998, s. 120; Šanderová 2007, s. 14). Podle 

Wacquanta je jedním z východisek Bourdieu přejatých od Maxe Webera také 

představa, že společnost je založena na permanentním konfliktu a soupeření, které 

produkuje rozdíly, jež jsou základem sociální existence (Wacquant 2002).  

Bourdieu tedy vytváří jakési překlenutí mezi „strukturalismem“ a 

„konstruktivismem“ v sociologii: sám se označoval za konstruktivistického 

strukturalistu, pro jeho metodu lze použít také Wacquantovo označení „genetický“ 

strukturalista (Wacquant 2002). Jeho epistemologie je v objektivní realitě prvního 

řádu spíše strukturalistická, v objektivní realitě druhého řádu spíše konstruktivistická. 

Samotná metoda zkoumání obou objektivních realit – objektivita „třetího řádu“ – má 

vycházet ze tří podmínek: za prvé, vždy volit metodu co nejlépe odpovídající povaze 

zjišťovaného; za druhé, důsledné epistemologické uchopování každého kroku při 

výzkumu; za třetí, požadavek na neustálou reflexivitu metody a vyvažování 

dekonstrukce, konstrukce a syntézy (ibid.). Užitím výrazu „konstruktivistický 

strukturalista“ se přiřazuje souběžně k dvěma sociologickým proudům 

charakteristickým pro analýzy moderních společností; také „genealogická“ metoda, 

kterou popisuje vznik různých kulturních oblastí (viz například Bourdieu 1978, 

Bourdieu 1987, Bourdieu 2000) na pomezí „tradiční“ a „moderní“ 

společnosti/kultury jej řadí spíše mezi teoretiky moderny (Petrusek 1998, s. 130-4). 

2.3. Teorie a základní koncepty 

Wacquant zmiňuje, že Bourdieu svou teorii opírá o několik ústředních 

konceptů, které poskytují základní rámec teorie s univerzální schopností explikace. 

Podle pořadí vydání jmenovaných děl jde o koncepty „distinkce“ (odlišení, 

vymezení), „habitus“, „pole“, „kapitál“, „pozice“, „dispozice“ a „třídící princip“. 

Teprve jejich vzájemné vsazení do kontextu umožňuje plnohodnotné explikující 
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fungování teorie jako celku: koncepty nemají stejnou výpovědní hodnotu izolovaně 

(Wacquant 2002). 

2.3.1. Distinkce a třídící principy 

Bourdieu tvrdí, že společnost je vystavěna jako relační systém. Za objektivní 

v sociální realitě platí tedy pouze vztahy, relace, ne jejich obsahy (Bourdieu 1998, s. 

11-13).  Způsob, jakým aktér může „vstoupit“ do takového relačního systému, je 

distinkce (též diferenciace; Bourdieu nepoužívá ve všech dílech jednotný slovník – 

v Teorii jednání označuje pojmem „distinkce“ vztahy a „diferenciací“ nazývá proces 

odlišování se (Bourdieu 1998, s. 13)) – mechanismus, který aktérovi umožňuje 

rozlišovat mezi „lepším“ a „horším“, „vlastním“ a „cizím“ – a tak se vpravit do 

relačního systému společenského řádu, orientovat se v něm a zároveň jej 

reprodukovat (ibid., Bourdieu 2010b, s. 55 – 56; také Bourdieu 2010, s. 320). 

Distinkce ve smyslu odlišení podle Bourdieu historicky vstupují do habitu, jeho 

prostřednictvím do dispozic, determinují volby a zaujímání pozic v poli (Bourdieu 

1998, s. 16); jsou také obsaženy ve struktuře polí samotných i v jejich organizaci 

v pomyslném širokém mocenském poli. Podstatné je, že distinkce se konstruují 

v čisté formě jako binární opozice, přičemž vždy „druhé“ se vymezuje od „prvního“ 

– samotné činění distinkcí je tedy výkonem moci, protože „prvému“ přiřazuje 

ústřední, přednostní postavení, zatímco „druhému“ postavení odvozené (Bourdieu 

1998, s.124-126). Tyto distinkce organizují společenský řád jako třídící principy: 

podle Bourdieu je nejdůležitější princip, který dělí sociální materii na „ekonomické“ 

a „kulturní“ (Bourdieu 1985, s. 726; Bourdieu 2010, s. 283; Bourdieu 1998, s. 13; 

Bourdieu 1998b; viz také Szaló 2010, s. 451). Klíčové u třídících principů je, že 

pronikají společností jako celkem, nevztahují se pouze na jednu rovinu její 

organizace nebo její horizontální výseč. Třídící princip je jakousi osou, po které se 

vine společenský řád (Bourdieu 1998, s. 11). 

2.3.2. Pole 

Pole je sociálním prostorem, který tvoří systém objektivních vztahů 

orientovaných jednak relačně mezi sebou, jednak vztažených k ústřednímu principu 

společenské struktury (Bourdieu 1998, s. 38). Bourdieu má za to, že takovým 

ústředním dělícím principem je odlišení mezi ekonomickým a kulturním: 
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ekonomické je prvotní a tudíž tíhne k dominanci, kulturní je odvozené a vzniká 

vymezením se od ekonomického – za hodnotu vlastní produkce postaví jiné hodnoty 

než ekonomické (Bourdieu 1998, s. 125-126). Pole se tudíž definuje svými 

hodnotami (v obecnosti například „vzdělání“, „umění“, „literatura“...). Vnitřní 

dynamika pole se pak odvíjí od konfliktu nad podobou těchto hodnot („jaké vzdělání“ 

je „správné“ atp.): Bourdieu tvrdí, že v poli vzniká díky vnější hierarchizaci 

(Bourdieu 2010, s. 286) způsobenou vlivem obecného mocenského pole 

(ekonomicko – kulturního konfliktu) vždy pól „čistý“ a „komerční“ (Bourdieu 1998, 

s. 138-140). Hodnoty komerčního pólu pole jsou vždy blíže ekonomickému principu: 

jde o tzv. „nízkou kulturu“, masovou produkci založenou na uspokojování poptávky 

(Bourdieu 2010, s. 286). Hodnotou prosazovanou z pozic tohoto pólu pole se stává 

ve větší míře zisk ekonomického kapitálu („momentálního úspěchu“, Bourdieu 1998, 

s. 138-140). Naproti tomu hodnoty čistého pólu pole jsou vždy legitimizovány 

obecnými hodnotami pole (například odvoláváním se na „pravé umění“), pozice 

hájící tento pól pole vedou spíše k navyšování kulturního kapitálu. Oba póly pole 

tedy strukturují pozice, které lze v poli zaujímat. Pozice jsou do značné míry 

odvozeny od pravidel hry v poli – která vždy slouží na ochranu té definice hodnot 

pole, která je již chápana jako dominantně legitimní (Bourdieu 2010, s. 296). 

„Zákony“ hry v poli tedy mají tu vlastnost, že dávají výsadní legitimitu aktuálně 

vládnoucím. V Pravidlech umění Bourdieu popisuje, jak je možné prostřednictvím 

akumulace a transakce kapitálu v poli podle těchto pravidel vést boj a postupně je 

měnit ve prospěch svůj a ve prospěch vlastní definice hodnot pole. Podle Bourdieu se 

v podstatě celý společenský život odehrává v takových sociálních polích: jsou tím, co 

dává významy a smysl jednání (prostřednictvím oněch hodnot, které nám jsou – 

distinktivním mechanismem ukotvené v habitu – buď bližší, nebo vzdálenější, máme 

o nich jako aktéři stejné, nebo odlišnější představy oproti současnému stavu) 

(Bourdieu 1998, s. 38). 

2.3.3. Kapitál 

Bourdieu redefinuje koncept kapitálu v návaznosti na Marxe: podle něj je 

kapitál nejen praktickým zdrojem nerovností (přesněji jeho nerovnoměrná distribuce 

ve společnosti), ale také zdrojem praktické moci (Bourdieu 1986, s. 241). Popisuje jej 

také jako akumulovanou práci (Bourdieu 1986, s. 241). Základní formy kapitálu jsou 

podle Bourdieu čtyři: symbolický (odvozený od struktury, která v sobě obsahuje 
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reprezentace distinkcí, spojuje se s hierarchizací polí; (Bourdieu 1998, s. 81)), 

sociální (odvozený od individuálních vazeb a kontaktů na další osoby s jiným 

kapitálem, spojuje se s rodinou a osobním životem (Bourdieu 1986, s. 246)), 

ekonomický (ve formě bezprostředně převeditelné na peníze, majetek a statky (ibid., 

s. 242)) a kulturní (rovněž ve formě praktické, například vzdělání, talent, schopnost 

se vyjadřovat určitým jazykem apod. (ibid.)). Kulturní kapitál má tedy varientu 

podob: jeho legitimita se odvíjí právě od existence varienty polí nebo subpolí 

kulturní produkce. Jednotlivé druhy kapitálu mohou být mezi sebou směňovány: tím 

se zároveň mění postavení držitele kapitálu ve společnosti, zároveň se proměňuje i 

struktura společnosti samotné (ibid., Bourdieu 1998, s. 74-5). 

2.3.4. Habitus, dispozice a pozice 

Habitus je sada dispozic, které strukturují pole možných voleb a jsou 

inkorporovány v identitě jednotlivce (Bourdieu 1998, s. 14-16). „Přirozené“ 

dispozice vznikají rannou socializací v rodině (Bourdieu 1986, s. 246), jejich vývoj a 

proměna ale probíhá po celý život – ovšem v souladu s volbami, které samy 

umožňují. Jak popisuje Bourdieu v Teorii jednání, habitus je podmíněný stejnými 

vztahovými mechanismy, které strukturují jednotlivá pole v sociálním prostoru, i 

sociální prostor samotný: dřívější společenské formace se v podobě odkazu 

společenského uspořádání doby, rodinných tradic, nevědomých matic jednání 

ukládají a reprodukují v habitech tvořících identitu jednotlivců. Ti jsou tedy svými 

habity pevně propojeni se strukturou a symbolikou sociálního světa – a díky tomu lze 

hovořit i o kolektivním habitu, například třídním. Ten ovšem není jen výsledkem 

nebo příčinou bezprostředních materiálních podmínek konkrétní skupiny osob 

v konkrétním čase a prostoru: je determinován historickým vývojem ekonomicko – 

kulturních vztahů odpovídajících společenské stratifikaci, v podobě vkusu ovlivňuje 

hodnoty a cíle dané skupiny, a v podobě struktur také její „úspěchy“ (Bourdieu 1998, 

s. 16). Dispozicemi lze ve vztahu k poli vyjádřit „determinaci habitem“ – 

strukturující faktor, který předurčuje pozice, jež bude moci aktér zaujímat. Pozicemi 

se pak myslí pozice v poli – ty, jak bylo řečeno výše, podléhají pravidlům v daném 

poli a nejsou tedy otevřeny všem stejnou měrou; respektive vyžadují určité 

dispozice.  
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2.3.5. Gender jako pojem 

Pro úplnost zde uvádím základní charakteristiky toho, jak Bourdieu v Nadvládě 

mužů definuje „rod“ (gender). V dřívějších statích se o genderu vesměs zmiňuje jako 

o sekundárním třídícím principu (Bourdieu 1985, s. 726). V Nadvládě mužů tedy 

Bourdieu popisuje gender jako binární opozici (Bourdieu 2000, s. 11) a rodové 

kategorie – maskulinní a femininní – jako výsledek „principu dělení, jež řadí všechny 

věci na světě do škatulek podle odlišností redukovatelných na opozici mezi 

maskulinem a femininem“ (ibid., s. 30). Maskulinní a femininní je podle něj 

v relačním vztahu (jako všechny binární opozice) (Bourdieu 2000, s. 24), takže 

„druhé“ je to, co není „prvé“ (ibid.). Obsah je ale víceméně arbitrární, zejména ve 

vztahu k fyzickým tělům (ibid., 13): rody nepramení z pohlaví a těl, naopak těla jsou 

podřizována rodům. Procesem naturalizace (kterému se budu věnovat podrobně 

později) sociální řád „přechází do těl“ jako habitus (ibid., 25) či „body hexus“ – 

„relativní nepoddajnost tělesných zvyků“ (ibid., 30) – a „vnucuje jim diferencovanou 

definici způsobu jejich užívání“ (ibid., 25). Mezi oběma kategoriemi – ženskou i 

mužskou – je nerovný vztah, který je způsoben jejich propojením s dalšími 

homologickými binárními opozicemi (Bourdieu 2000, s. 11). Ty vytváří symbolický 

řád, prostřednictvím kterého dochází k symbolickému násilí (ibid., 34) (jehož 

mechanismu fungování se budu rovněž věnovat později): ženy ani muži nemají 

možnost reflexivity, která by jim umožnila artikulovat požadavek praktický, vztažený 

k subjektivní realitě, jež by zároveň adresoval změnu na úrovni objektivních vztahů 

mezi nimi (Bourdieu 2000, 34-35). Tím se nadvláda mužů stává trvale přítomnou, 

spontánní a zároveň vynucenou (ibid., 37). 
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3. Feminismus a Bourdieu 

Výše jsem se věnovala bibliografii Bourdieu zejména proto, aby bylo možné 

získat plastickou představu o možných interakcích, styčných plochách a kolizích se 

soudobými proudy feminismu. Vzhledem k tomu, že systematickou pozornost na 

poli sociálních věd získával Bourdieu postupně od přelomu 70. a 80. let a na 

pomyslném „vrcholu“ stanul patrně kolem roku 1993, považuji za podstatné na 

tomto místě shrnout směry ovlivňující feminismus v tomto (a předcházející tomuto) 

období. 

3.1. Psychoanalýza. Francouzský feminismus diference 

Ve Francii od 70. let výrazně ovlivňovala podobu feminismu díla označovaná 

za „feminismus diference“, jmenovitě autorky Luce Irigaray, Julie Kristevy a Hélène 

Cixous. Jsou zároveň reprezentantkami feministického esencialismu (Moi 1985, s. 8-

10), který se nese ve jménu hledání ženské síly k boji proti útlaku v tom, co je „ryze 

ženské“ – v metafoře mateřství (Stanton 1986). Gender, moc a tělo se v esencialismu 

propojují v nedělitelné: ontologická povaha „ženství“ tkví v autenticitě identity ženy-

matky odvozené od přítomnosti dělohy. Žena historicky trpí útlakem muže a jeho 

kultury, všechna dostupná pravidla organizující společnost, na prvním místě jazyk, 

čas a rozum, jsou pravidly veskrze mužskými, které autentickému ženství z podstaty 

nedávají prostor. Sevřenost patriarchální společnosti volá po radikální proměně, po 

nalezení, obrodě a rozvinutí „pravého ženství“ s hlubokými dopady na společnost 

jako celek i jedince v ní (ibid.). Epistemologická rovina se tak z velké části 

neodpoutává od „ženských těl“. 

Feminismus diference se inspiroval psychoanalytickými směry, které Bourdieu 

podle mínění řady autorů a autorek již od rané fáze svého díla záměrně obchází nebo 

je koriguje svou perspektivou (Fourny 2000, s. 103; Witz 2004, s. 215; Steinmetz 

2006, s. 445). Steinmetz v návaznosti na Slavoje Žižka konstatuje zarážející absenci 

diskuse a polemiky s psychoanalytikem Jacquesem Lacanem v díle Bourdieu, 

ačkoliv mu verbálně přiznává „význam v poli teoretické produkce“ (Steinmetz 2005, 

s. 447; viz také Roudinesco 1990). Callewaert si všímá opakované přímé kritiky 

psychoanalytických prvků v díle Michela Foucaulta ze strany Pierra Bourdieu, která 

má charakter jednostranného negování a polemiky navzdory řadě podobností mezi 
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oběma autory (Callewaert 2006, s. 77 – 78). Bourdieu se v polemice 

s psychoanalytickými východiky v zásadě vymezuje proti „naivní a samožerské 

objektivizaci, která nereflektuje svoje zdroje“ (ibid., viz také Bourdieu 1990, s. xvi – 

xvii), přesněji proti neakceptování „vztahů mezi výrobci“ jako základů zdroje moci a 

proti jednostrannosti podstaty sociálního řádu přehlížející praktickou rovinu jednání: 

„Foucault (...) přiznává naprostou autonomii [poli strategických možností] a odmítá 

jako „doxologickou iluzi“ snahu nalézt [v rovině interakce jedinec – praktické 

jednání] interpretační princip toho, co se děje v „poli strategických možností“. (...) 

Tím odkazuje do nebes idejí rozpory a protiklady, jež mají svůj základ (aniž by se na 

něj omezovaly) ve vztazích mezi výrobci“ (Bourdieu 2010, s. 263). Bourdieu tedy 

odmítá vzít za platná ta východiska, která již nehledají propojení mezi „jednáním“ a 

„strukturou“: rozvíjí současně antiduální teorie a kloubí je dohromady (Wacquant 

2002), ale vymezuje se proti těm soudobým teoriím, které o logické propojení těchto 

dvou rovin neusilují. Podobně, i když z opačných pozic, je to patrné z kritiky, kterou 

Bourdieu vztahuje k radikálnímu konstruktivismu Judith Butler – jeho hlavním 

argumentem je nedostatečná schopnost jednání jakožto performativního aktu 

dosáhnout změny na úrovni struktur (Bourdieu 2000, s. 8). 

3.2. Feminismus třetí vlny. Úvahy o globální spravedlnosti 

Odklon od psychoanalýzy, trvalý důraz na vztahy produkce a zapojení jak 

strukturalismu, tak zároveň konstruktivismu v teoretickém explikačním rámci 

přibližují Bourdieu spíše konstruktivistickému proudu feministického myšlení a a 

v jeho rámci zejména těm směrům, které se opírají o marxismus. Takzvaná „třetí 

vlna feminismu“, která se zhruba v 90. letech formovala zejména ve Spojených 

státech jako kritika esencialistických definic ženství feminismu druhé vlny, nachází 

ale na první pohled málo zajímavého a užitečného v klasické sociologické teorii 

moderního střihu. Vydání Nadvlády mužů v angličtině v roce 2001 vzbudilo 

z feministických pozic proto spíše kritiku: Bourdieu zachovává binární systém 

genderových opozic, nereflektuje současné feministické diskuse, sexualita a koncept 

queer se v jeho teorii prakticky neobjevuje (Anderson a Cancian 2002, s. 1031-2). 

Jeho sociální teorie je vůči ženám podle některých autorek a autorů příliš 

pesimistická (Fowler 1999, s. 481; Witz 2004, s. 214). Přehledně tuto debatu popsala 

například Beate Krais v článku Gender, Sociological Theory and Bourdieu's 

Sociology of Practice (Krais 2006). 
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Větší potenciál pro využití teorie Bourdieu vzniká ve feministickém myšlení 

orientovaném na politiku globální spravedlnosti nebo teorii spravedlnosti. Jejich 

východiska tkví v tom, že společenská hierarchie je mocenský konstrukt, který svým 

působením vytváří konkrétní formy nerovnosti, jež mají systémovou povahu. Tento 

pohled se vyhýbá materiálnímu esencialismu a zároveň otevírá otázku po „ženském 

subjektu“, který je zároveň „stejný“ a zároveň „heterogenní“ (viz například Fraser 

2004, s. 41). Je li „ženství“ formou znevýhodnění, pak je produkováno právě touto 

mocenskou strukturou, obdobně jako je produkována například „třída“. 

Hierarchizované kategorie jsou tedy produkované sociální strukturou: cestou k větší 

spravedlivosti je taková změna společenského systému, který je nebude produkovat. 

Otázka ovšem je, jak takové změny společenského systému dosáhnout. Zmíním 

v tomto kontextu vztah teorie Pierra Bourdieu a myšlení dvou současných 

feministických teoretiček, Nancy Fraser a Iris Marion Young. 

3.2.1. Bourdieu a Fraser: Přerozdělení a uznání 

Nancy Fraser píše, že tradiční pohled na sociální spravedlnost – že může a má 

být zajištěna ve formě ekonomického přerozdělování – dnes není dostačující, ale 

zůstává stále podstatný: sociální spravedlnost dnes vyžaduje jak přerozdělování, tak 

uznání (Fraser 2004, s. 23). Uznání má za cíl dosáhnout „světa ohleduplného 

k odlišnostem“, kde se nebude nutné „přizpůsobovat většině“ či dominantním 

normám, aby jedinec dosáhl rovnocennosti (ibid., s. 21-22). Šanderová si všímá 

potenciálu Bourdieu pro praktické uchopení implikací její teorie, respektive toho, jak 

k empiricky vyšší míře spravedlnosti ve společnosti dospívat (Šanderová 2007, s. 

16). Bourdieu vůči Fraser nabízí své uchopení propojenosti individuální a systémové 

roviny. Například rozlišení mezi (ekonomickou) „distribucí“ a (kulturní) „diferencí“ 

(Bourdieu 1985, s. 724) v návaznosti na formy kapitálu (Bourdieu 1986, s. 242) 

umožňuje konceptualizovat „přerozdělení“ a „uznání“ v termínech společenské praxe 

(získávání a směna kapitálu, jeho odezva v polích) (Šanderová 2007, s. 14). 

Šanderová tím otevírá jeho teorii nejen feministickým úvahám nad globální 

spravedlností. V tomto případě jde ale o interpretační rovinu obou autorů – Bourdieu 

a Fraser, kteří souběžně působili v akademickém prostředí asi deset let (od 90. let do 

přelomu tisíciletí), se – pokud možno zjistit – vzájemně přímo nereflektují. 
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3.2.2. Bourdieu a Young: Habitus 

Iris Marion Young ve své knize Proti útlaku a nadvládě píše, že v současných 

diskusích o rovnosti se dosud častěji tematizovalo „co“ chtít, ale mnohem méně to, o 

„kom“ hovoříme při analýze nerovností. V odpovědi na hledání „podstaty“ 

sociálních skupin argumentuje ve prospěch jejich strukturální produkce (Young 

2010, s. 23-25). Její konceptualizace umožňuje odkrývat společenské – strukturální – 

nerovnosti: abychom mohli posoudit, jak globalizovaná společenská struktura působí 

například na „ženy“ a vede k jejich systematickému útlaku, musíme „ženy“ 

rozpoznat jako strukturální kategorii. Young ji pojmenovává – v návazosti na Sartra 

a jeho koncept série (Young 2010, s. 145) – jako serialitu (ibid.). Podstatná tedy je 

vnější identifikace ženy jakožto ženy, to, co systému dovoluje přiřadit konkrétní tělo 

pod konkrétní „nálepku“ genderové identity a má následně sociální implikace. 

Jelikož se moc vykonává systémem, argumentuje Young, může gender sloužit pro 

popis systémových kategorií (Young 2010, s. 145).  

Věnuje se dále problémům spojeným s používáním pojmu „gender“, zejména 

reprodukci binarity genderových identit a jeho explikační nedostatečnosti, například 

ve vztahu ke queer teorii. Diskutuje koncept „živoucího těla“ (ibid., s. 135), který 

v návaznosti na Beauvoir obhajuje Toril Moi, a argumentuje, že je vhodný pro popis 

a hledání „subjektivity“, ale nemůže v otázce systémově utvářených nerovností 

nahradit koncept „gender“ (ibid., 130). V závěru této reflexe se odkazuje na teorii 

Bourdieu jako na potenciálně užitečné východisko:  „Koncept habitu Pierra Bourdieu 

nabízí možnou interpretaci toho, jak jsou utvářeny a reprodukovány zobecnělé 

sociální struktury v pohybu a interakci těl“ (ibid., 150). Dodává ovšem, v souladu 

s výše nastíněnou kritikou Nadvlády mužů, že Bourdieu zřejmě zejména v otázkách 

týkajících se genderových struktur a jejich vazbě na sociální prostor chápe tyto 

struktury příliš ahistoricky a rigidně (ibid.). 

3.2.3. Kritika globálního kapitalismu 

Potenciál užitečnosti v boji za globální spravedlnost může posilovat také fakt, 

že od „přelomového“ roku 1993 byla také více viditelná snaha Bourdieu o sociální 

změnu v praxi: to z něj činí praktického autora ve vztahu k emacipačnímu úsilí a 

vyrovnávání nerovností, a také kritika nastupujícího globálního 
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kapitalismu/neoliberalismu (Wacquant 2002, Bourdieu 1998b). V některých jeho 

dílech je rovněž zmíněná „genderovanost“ sociální struktury, vnáší ji sice 

nesystematicky, ale explicitně do některých svých pozorování – například se 

zmiňuje, že „v umění je vždy cosi ženského“ (Bourdieu 1978, s. 824); expozicí 

genderových vztahů vysvětluje „ztracený život“ Henriho F. v Bídě světa (Bourdieu 

1997, s. 470); zmiňuje odlišné volby dívek a chlapců, které působí odlišné trajektorie 

vzdělávací i profesní (Bourdieu 2010b, s. 101). Poskytuje tak částečně možnost svá 

kritická pozorování a třídní analýzy číst z feministické perspektivy – a dospívat ke 

komplexnímu náhledu na společenskou stratifikaci a mechanismy její hierarchizace. 

3.1. K čemu Bourdieu? Argumenty Toril Moi 

V roce 2004 vznikl sborník Feminism After Bourdieu, kde pod vedením 

editorek Lisy Adkins a Beverly Skeggs vyšlo třináct statí – feministických 

interpretací, redefinic a polemik týkajících se teorie Pierra Bourdieu (jednou 

z autorek sborníku je i Angela McRobbie). Lisa Adkins v úvodní části zmiňuje, že 

teorie Bourdieu jako taková o ženách příliš často explicitně nehovoří, a odkazuje 

přitom na kritiku Toril Moi, která teorii Bourdieu vytýká přílišnou soustředěnost na 

koncept třídy, jako na východisko celého sborníku (Adkins 2004b, s. 3). K Toril Moi 

se obrací i Iris Marion Young, když rozvíjí úvahy o dostatečnosti a užitečnosti pojmů 

„gender“ a „živoucí tělo“ – přičemž popis problému vztahů mezi oběma pojmy, jak 

jej prezentuje Moi, považuje Young za precizní (Young 2010, s. 130). Toril Moi 

sama věnovala teorii Bourdieu stať Appropriating Bourdieu: Feminist Rothery and 

Pierre Bourdieu's Sociology of Culture (Moi 1992), kde vysvětluje, z jakých důvodů 

shledává sociální teorii Pierra Bourdieu za užitečnou pro feministický projekt. 

Dochází k závěru, že inspirativní může být zejména koncept „habitus“. Tato stať se 

posléze stala kapitolou knihy What is a Woman? And other Essays (Moi 1999), kde 

Moi rozvíjí snahu o nalezení ženské politické subjektivity (Moi 1999, s. 254). Moi se 

v knize zabývá kritickou analýzou teorie Pierra Bourdieu a Siegmunda Freuda, 

přičemž jejím východiskem je potenciál, který podle ní pro feministické teorie má 

čtení jejich děl souběžně (Moi 1999, s. 254-5). Znovu tím aktualizuje otázku po 

vztahu teorie Pierra Bourdieu a psychoanalytických východisek, respektive říká, že 

teorie Bourdieu nemusí pro feministické myšlení sama o sobě představovat 

dostatečný interpretační rámec. Ve své práci se budu soustředit na konceptualizaci 

problémů a možných odpovědí na ně, které by mohly předcházet takovému závěru, 
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tedy možných odpovědí obsažených v teorii Bourdieu samotné. Vycházím proto 

z původních argumentů, které Moi uvádí v článku Appropriating Bourdieu, a kterými 

zdůvodňuje, proč může být Bourdieu feminismu užitečný. Nejprve tyto argumenty 

stručně shrnu. 

3.1.1. Emancipační potenciál 

Mezi autorčiny hlavní argumenty patří emancipační potenciál teorie. Podle Moi 

má feminismus vznášet kritiku tak, aby rozeznání reality mohlo poskytnout 

východisko pro praktickou změnu, a stejné nároky klade i na komplexní teorii 

sociálního jednání a sociálního pole. Využití bourdieuovské teorie by podle ní mohlo 

podpořit snahy feminismu jako politického projektu (Moi 1991, s. 1017). Je to také 

v souladu s tím, co říká Šanderová (Šanderová 2007) o vztahu teorie Bourdieu 

k teorii Fraser: Bourdieu otevírá cestu k lidské praxi, ve které se nerovnost projevuje 

a díky které lze nerovnosti překonávat. Moi tudíž nepovažuje Bourdieu za „příliš 

deterministického“ a nestaví se na stranu kritiky, která naopak říká, že Bourdieu 

ženám východisko k emancipaci neposkytuje (Fowler 1999, s. 481; viz také 

Wacquant 2002). Argumentům pro a proti tomu, zda je ve vztahu k cílům feminismu 

– chápaným jako odstranění genderových nerovností – jeho teorie emancipační, 

případně za jakých podmínek, se tedy budu věnovat ve čtvrté kapitole této práce. 

3.1.2. Bourdieu dělá sociologii ze všeho 

Druhý argument, pro který Moi považuje Bourdieuovu teorii za nosnou pro 

feministický projekt, zní: „Bourdieu dělá sociologii ze všeho“ (Moi 1991, s. 1019). 

Zdůrazňuje schopnost autorova teoretického konceptu přenést se do téměř 

univerzálních reálií, ve kterých se odehrává sociální „hra“, tedy se vede sociální 

život. „Zatímco Gramsci hovoří obecně o hegemonii,“ píše Moi, „Bourdieu 

poskytuje nástroje, jak moc v praxi analyzovat“ (ibid.). Determinující a významné 

jsou i každodenní drobnosti, od oblečení, zájmů a koníčků, způsobu držení příboru 

po slovní zásobu a rétorické strategie (Bourdieu 1998, s. 16). Předmětem zájmu 

sociální vědy se tak stávají zdánlivě nepodstatné každodennosti, kontexty a znaky, 

které lze jako významné pojmenovat právě tehdy, když zastřešující teorie prokáže 

jejich souvislosti v komplexní sociální realitě (Moi 1991, s. 1019-20).  

 



28 

 

Specifickou feministickou kritiku, která zpochybňuje, že Bourdieu dělá 

„sociologii ze všeho“, jsem částečně naznačila výše – jde zejména o argumenty 

použité v kritice Nadvlády mužů, které vesměs vyčítají teorii nejasné vysvětlení 

povahy genderu a sexuality (McCall 1992, Anderson a Cancian 2002, Witz 2004, 

Steinmetz 2006, Hannoum 2006). V tomto ohledu je vyjasnění postavení genderu 

v teorii Bourdieu podstatné i pro předpoklad Young ve vztahu k habitu: pokud by 

teorie nedokázala zahrnout a vysvětlit ty mocenské faktory, které se podílejí na 

utváření ženského a mužského habitu, nelze tento koncept bez dalšího používat jako 

v případě tříd. Rozbor tohoto problému bude tvořit další pilíř – a pátou kapitolu – 

mojí práce. 

3.1.3. Platforma bez esencialismu 

Třetím a nejvýznamnějším důvodem, pro který Moi vidí v teorii Pierra 

Bourdieu potenciál pro feministický projekt, je předpoklad autorky, že 

protřednictvím této teorie může být vytvořen analytický rámec abstrahující od 

protichůdnosti esencialistických a ne-esencialistických východisek feminismu (Moi 

1991, s. 1019). Moi má za to, že takové překlenutí má ústit v identifikaci praktického 

mocenského boje, který bude vycházet z předpokladu, že „rozdílnost pohlaví nemá 

povahu esence ani pouhého označujícího, nejsou záležitostí ani materialismu, ani 

nominalismu, ale záležitostí sociálního jednání“ (Moi 1991, s. 1034). 

 Moi zmiňuje, že podobný problém teorie Bourdieu řeší v případě tříd (Moi 

1991, s. 1021-23). V návaznosti na Brubakera (Brubaker 1985) argumentuje, že 

„třídy“ u Bourdieu jsou natolik obecné, že je možné jejich charakteristiky aplikovat i 

na jiné sociální skupiny, které jsou si materiálně i kulturně dost blízké na to, aby si 

vytvořily vlastní habitus, tedy i na kategorie genderové (Moi 1991, 1029; Brubaker 

1985, 769-770). Moi vychází z Nadvlády mužů, kde Bourdieu popisuje gender jako 

sociální konstrukt – tedy shluk sociálních, kulturních a ekonomických determinant, 

které se arbitrárně spojují s tělesnými znaky. Za zásadní koncept považuje Bourdieu 

(i Moi) symbolické násilí a naturalizaci, tedy proces, který způsobuje, že příčiny se 

jeví jako následky, habitus ženy se tak jeví jako důsledek jejího ženství.  

Bourdieu v Nadvládě mužů skutečně vyvrací představu „vyplývání“ habitu 

ženy (nebo jakýchkoliv sociálních aspektů genderové kategorie „žena“) z její 
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podstaty (Bourdieu 2000, s. 24). Znamená ale jeho vysvětlení „nadvlády mužů“, že 

zároveň překlenuje esencialistická a ne-esencialistická východiska feminismu 

podobným způsobem, jako to činí v případě tříd – způsobem, který je v jeho teorii 

cenný z perspektivy řešení tradičního sociologického dilematu struktury a jednání? 

Tomu, zda Bourdieu poskytuje východisko z dualismu esencialismu/ne-esencialismu 

a umožňuje nalézt „ženský“ politický subjekt, se budu věnovat v šesté kapitole této 

práce.  

V následujících třech kapitolách se tedy budu zabývat třemi hlavními důvody, 

pro které Moi (a v návaznosti na ni i jiné autorky) shledávají teorii Bourdieu pro 

feminismus potenciálně užitečnou. Chápu je jako výzvy pro jeho teorii samotnou: 

možné odpovědi tedy konceptualizuji v souladu s teoretickým aparátem, jak jej 

používá Bourdieu, a v návaznosti na to identifikuji ty aspekty, které feministické 

myšlení vyžaduje redefinovat, odmítnout nebo podrobněji rozpracovat. Hlavní 

otázkou je, zda teorie Bourdieu předpoklady Moi naplňuje, případně za jakých 

podmínek tomu tak může být. 
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4. Emancipační potenciál. Reflexivita jako nástroj sociální změny 

Bourdieu se v konceptualizaci svojí sociální teorie potkává s požadavky, které 

Moi klade obecně na kritickou teorii: totiž ctí princip, že rozeznání reality má 

poskytnout východisko pro praktickou změnu a otevřít prostor pro formulaci 

politických cílů praktického jednání (Bourdieu 1998, s. 158). Potvrzuje to například 

Lisa Adkins, když v reflexivitě přítomné v jeho teorii spatřuje hlavní nástroj sociální 

transformace a dosahování „svobody“, ačkoliv v pojetí Bourdieu ne zcela 

neproblematický (Adkins 2004, s. 192). Také Lois McNay v článku Agency and 

experience: gender as a lived relation argumentuje, že hlavní přínos teorie Bourdieu 

tkví právě v umožnění chápání „reflektované zkušenosti“ na základě pojetí genderu 

jako „žitého vztahu“ (lived relation) (McNay 2004, s. 184-5). Bourdieu používá 

reflexivitu jako způsob rozeznání reality vedoucí k politickému programu a 

umožňující praktickou změnu dokonce hned ve dvou rovinách, a to v podobě 

konceptu „mobilizace“ a „zaujímání pozic v poli“. 

4.1. Koncept mobilizace 

Ve své stati The Social Space and the Genesis of Groups (Bourdieu 1985, s. 

725), která shrnuje vzájemné vztahy jeho ústředních konceptů – kapitálu, habitu, 

pole, pozic a dispozic –, zdůrazňuje své pojetí třídy jako konstruktu zároveň 

odvozeného strukturálně, výkonem moci, třídícího principu, který distribuuje a 

diferencuje (ibid., s. 724); zároveň však ukotveného v realitě žitých životů. „Třída na 

papíře“ je podle Bourdieu jen třídou v potenci, dokud nedojde k její mobilizaci: „It is 

not really a class, an actual class, in the sense of a group, a group mobilized for 

struggle; at most, it might be called a probable class, inasmuch as it is a set of agents 

that will present fewer hindrances to efforts at mobilization than any other set of 

agents.“ (ibid., 725; viz také Adkins 2004, s. 196). 

Klíčovým procesem, kterým se podle Bourdieu z „teoretické třídy na papíře“ 

stane „třída ve smyslu sociální skupiny“ je mobilizace. Nejzásadnější determinanty 

(důsledky působení třídícího principu), na základě kterých se mohou skupiny 

mobilizovat, jsou podle Bourdieu povahy ekonomicko-kulturní. Ostatní třídící 

principy sice rovněž mohou produkovat mobilizaci skupin, ty však nemají tendenci 

vytvářet trvalá a účinná spojenectví: „[G]roupings grounded in the structure of the 
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space constructed in terms of capital distribution are more likely to be stable and 

durable, while other forms of grouping are always threatened by the splits and 

oppositions linked to distances in social space.“ (Bourdieu 1985, s. 726). 

Mobilizace není nahodilá ani nevyhnutelná (ibid., s. 727), její realizace 

znamená vykonat určitou práci (Bourdieu 1998, s. 22). Průběh mobilizace závisí na 

historickém propojení společenské struktury a habitu aktérů prostřednictvím 

„reprezentace“ – jazyka a významů, které se pro zformovanou skupinu stanou 

jakýmsi obecně přijatým a na první pohled srozumitelným „vědomím selského 

rozumu“ („common sense“) (ibid., s. 729). „Reprezentace“ vyžaduje nejen jazyk a 

významy, které mají strukturní potenciál mobilizovat sociální skupinu, ale také 

mluvčí, kteří dané významy „dostanou do veřejného prostoru“ (ibid., s. 738-9). Tito 

mluvčí vykonávají onu práci nutnou k mobilizaci: využijí svého kapitálu k prosazení 

určité reprezentace ve veřejném diskurzu. Tato reprezentace je jejich třídou obecně 

sdílena jako common sense – ovšem nejde o promyšlený, cílený záměr, jde o 

praktický důsledek působení struktur jak v sociálním poli, tak na úrovni strukturace 

habitů. Veřejná artikulace této reprezentace umožňuje reflexivitu, která postihuje 

realitu druhého řádu (subjektivní realitu, common sense); ale zároveň se orientuje na 

realitu prvního řádu (objektivní realitu, systém objektivních vztahů v poli, případně 

snaha o jejich změnu). Souběžné propojení těchto dvou realit jako reflektovaného 

zdroje mobilizace, a to, že fungují v souhře, vyplývá z historického vývoje pole, 

rozložení kapitálu a pozic aktérů. 

Pro vztah k tezi, že rozeznání reality má poskytnout východisko pro praktickou 

změnu a politické cíle, ovšem prozatím postačí zjištění, že Bourdieu předpokládá 

„třídu na papíře“, kterou nejprve musí nějaký podnět „uvést do pohybu“, aby se stala 

třídou ve smyslu sociální skupiny. Existují tedy strukturální podmínky ustavující 

třídu na papíře, existuje forma jednání konstituující sociální skupinu. Mobilizace 

tedy musí některé aspekty „papírových podmínek“ přetavit v podněty, které povedou 

k odpovídající formě jednání – ze strukturálních determinant vytvořit symbol nadaný 

sociálním významem, který může být chápán jako legitimní cíl praktického snažení. 

To se děje prostřednictvím reflexivity a reflexe, které propojují realitu prvního i 

druhého řádu. Mobilizace tedy „rozeznává realitu způsobem, který poskytuje 

východisko pro praktickou změnu a politické cíle“ a zároveň je nezbytným 

svorníkem, který umožňuje bourdieuovské teorii kloubit strukturální rovinu a 
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jednání. Bourdieu ve svých analýzách tedy teoreticky vždy musí popisovat ty 

objektivní podmínky a ty myslitelné formy jednání, mezi kterými lze hledat 

mobilizační propojení. Ačkoliv je tak nemusí přímo definovat, vyplývají z jeho 

teorie: požadavek Moi lze naplnit rozvedením úvahy, jak lze kterou analyzovanou 

skupinu mobilizovat v bourdieuovském smyslu. 

Bourdieu v úvodu stati zdůrazňuje, že toto pojetí mobilizace společenských 

skupin znamená zásadní rozkol jeho teorie s Marxem. Marx podle něj důsledně 

neodlišuje třídu jako systémový konstrukt a třídu jako reálnou sociální skupinu; tento 

analytický lapsus má pak v marxistické teorii za následek kontradiktorní předpoklady 

– na jedné straně vede k úplnému determinismu, kdy „třídu“ k jejímu osudu 

nevyhnutelně odkazují objektivní podmínky, na druhou stranu předpokládá úplný 

voluntarismus, když Marx pracuje s pojmem „probuzeného třídního vědomí“. (ibid., 

727). Bourdieu oproti tomu nabízí teorii, která fundamentalismus obou stran obchází 

– zakládající není konkrétní obsah, ale vztahy definovaná pozice v 

„multidimenzionálně strukturované realitě“. (ibid., 726). Vymezení se vůči 

„nedůslednosti“ marxismu, který nedokáže odlišit „sociální realitu“ od „systémového 

konstruktu“ a ústí proto v kontradikce, je důležitým závazkem – Bourdieu sám by se 

měl takové „nedůslednosti“ vyvarovat. Potenciálně „nebezpečný“ je v tomto ohledu 

každý předpoklad automatismu a nevyhnutelnosti, stejně jako absolutního 

voluntarismu v jeho teorii. 

4.2. Koncept zaujímání pozic v poli 

Druhou rovinou, kdy Bourdieu pracuje s konceptem podobným 

emancipačnímu potenciálu, jak jej popisuje Moi, je rovina vysvětlování zaujímání 

pozic v poli. V Teorii jednání (Bourdieu 1998) a také v Pravidlech umění (Bourdieu 

2010) Bourdieu opakovaně vysvětluje, že jeho pojetí „účasti na hře v poli“ 

neznamená, že jeho sociální aktéři se vždy za všech okolností řídí cílevědomou 

snahou o maximalizaci zisku. Loïc J. D. Wacquant v článku o teorii Bourdieu píše, 

že v antropologii Bourdieu nejde o „zájem aktérů“, ale o pojmy uznání a zneuznání, 

spojené s existencí člověka ve společnosti: „[J]eho teorie [není] utilitaristickou teorií 

sociálního jednání, v jehož rámci individua vědomě strategicky taktizují, aby 

hromadila bohatství, status či moc. Ve shodě s Blais Pascalem Bourdieu tvrdí, že 

prapůvodní pohnutkou jednání je žízeň po důstojnosti, kterou může uhasit jen 
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společnost.“ (Wacquant 2002). Jde spíše o snahu ne zcela uvědomovanou, spontánní 

afinitu, která vede k záměru přizpůsobit pravidla pole tak, aby chránily a 

privilegovaly hodnoty aktérovi vlastní (Bourdieu 2010b, s. 85). Jednající aktéři podle 

Bourdieu na základní úrovni „společenské hry“ nepromýšlejí vědomé strategie 

vedoucí k obhajobě vlastních elaborovaných zájmů, ale snaží se dosáhnout uznání 

(což neznamená, že na vědomé rovině konkrétní formy boje v poli nemůže jít o 

cílený kalkul).  

„Nevědomí“ nebo „afinita“ ovšem nejsou totéž, co absence zkušenosti. 

V Pravidlech umění Bourdieu píše, že „každý nový příchozí musí počítat s pravidly 

hry vlastními každé hře; jejichž znalost a dodržování (illusio) jsou mlčky vnuceny 

všem, kdo vstupují do hry.“ (Bourdieu 2010, s. 355). Nenáhodná pravidla pole 

generují specifický kód „komunikace“ (doxy) v poli, který zároveň funguje jako 

cenzura; toto „kódování“ má transcendentní charakter (ibid.). Právě tak se děje 

„rozdávání karet“ – pozic, které lze v poli zaujímat, ze kterých lze hovořit. Jelikož 

vztahová síť pole je tvořena na principu opozic, vždy vytváří podmínky „vlastnější“ 

a „méně vlastní“ podmíněného habitu příchozího (Bourdieu 2010, 305 a 442; 

Bourdieu 2000, 69-70). Aby aktér mohl smysluplně vstoupit do pole a zúčastnit se 

hry o moc, která se v něm hraje, musí nějakým způsobem nabýt poznání o své pozici 

mezi ostatními aktéry v tomto poli – identifikovat nerovnost, neuznání ve vztahu 

k jiným, ovšem v termínech komunikačního kódu pole.  

Bourdieu tvrdí, že tyto dispozice a pozice aktér nějakým způsobem rozeznává a 

vnímá, aby vůbec jako aktér v poli mohl operovat: „Vstupní poplatek, který musí 

uhradit každý nově příchozí, je ovládnutí celku poznatků, na nichž stojí platná 

problematika“ (Bourdieu 2010, 320). Pokud si tyto poznatky neosvojí, stává se podle 

Bourdieu z hlediska pole „naivním“ jedincem. Jejich roli popisuje na příkladu pole 

vědy: „Neznalost specifické problematiky, která se v poli historicky utvořila a vůči 

níž specialistou navrhovaná řešení teprve nabývají smyslu, vede k tomu, že se 

s vědeckými rozbory nakládá jako s odpověďmi na otázky obecné povahy nebo na 

praktické, etické či politické dotazy, či nejčastěji jako s ‚útoky‘. (...) [Naivní jedinci] 

vnášejí do pole společenské problémy v surovém stavu (...) [a tím] zdánlivě 

legitimují endoxickou problematiku, nejčastěji politickou, kterou laici promítají do 

vědeckých produkcí. “ (ibid.). „Naivní“ jedinci, kteří neodhalili platnou problematiku 

a je jim cizí perspektiva daného pole, jej využívají pro boje dominantě situované 
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v polích jiného charakteru: jejich pozice je tedy rovněž „poučená“, jen ne v tomto 

konkrétním poli.  

Tento typ poučení rovněž, jako v případě mobilizace, reprezentuje objektivní 

realitu druhého řádu (to jest „svět, jaký je“ z pohledu aktéra), která je propojena 

s objektivní realitou prvního řádu (pole jako systém objektivních vztahů). Propojení 

zaručuje, že ačkoliv nejsou obě reality identické, jsou v souhře: nazření „objektivních 

společenských vztahů“ tedy podle Bourdieu má takový ráz, že umožňuje zaujmout 

pozici v poli. V souladu s tezí, že motivací lidského jednání je touha po uznání a 

důstojnosti, tam, kde pochopení vztahů vyústí v rozeznání nespravedlnosti, otevírá se 

prostor pro zaujetí pozice směřující k jejich eliminaci. Prostřednictvím zaujímání 

pozic v poli se mohou do veřejného prostoru například dostávat mluvčí, kteří 

následně katalyzují mobilizaci (a mohou „dávat hlas umlčovaným“, ať už jsou to 

sami umlčovaní, nebo ti, kteří mají legitimitu o umlčovaných mluvit – třeba sociální 

vědci (Bourdieu 1985, s. 734)). Bourdieu tím tedy říká, že poučení toho charakteru, 

který kloubí oba řády realit a je zároveň „common sense“ a zároveň orientované na 

změnu objektivních vztahů v poli, předchází, umožňuje a do jisté míry předurčuje 

pole možností a volby, které aktér učiní: taková reflexe reality je v této teorii 

premisou a motivací k emancipaci. Tomu, kdo, do jaké míry a s jakým účinkem ji 

může činit, se budu věnovat níže. 

4.3. Reflexe a emancipace na základě teorie jako takové 

Obě dvě předchozí roviny ukazují, že Bourdieu čte sociální materii způsobem, 

ve kterém emancipační potenciál nastíněný Moi hraje podstatnou roli v procesu 

sociální dynamiky. Reflexivita, která umožňuje propojit nazření reality druhého i 

prvního řádu, v podstatě stojí v základech konceptualizace lidského jednání. Kritika, 

kterou vůči němu formuluje řada autorů z řad feministů a feministek, však 

upozorňuje, že stejný potenciál pochopení směřujícího k jednání nemá jeho teorie 

jako výkladový rámec: Bourdieu v Nadvládě mužů ostatně hovoří o tom, že 

genderové nerovnosti nelze účinně adresovat na úrovni vědomé reflexe (Bourdieu 

2000, s. 34-35). Lawler i Adkins proto poukazují na „nečekaný pesimismus“ a 

„přílišný determinismus“ ve vztahu k emancipaci na základě genderu (Adkins 2004, 

s. 207; Lawler 2004, s. 121). Fowler píše v recenzi Nadvlády mužů o „totalizujícím 

pohledu na ženské myšlení“ (Fowler 1999, s. 481) a cituje také dřívější kritiku Butler 
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k dílu Language and symbolic power, která spočívá v tom, že Bourdieu ignoruje 

význam inovativních performancí, jež umožňují společenskou změnu (Butler 1997 in 

Fowler 1999, s. 481; také McNay 2004, s. 180). Obecně se o „častém obvinění 

z determinismu“ zmiňuje také Loïc Wacquant ve svém přehledovém článku o 

sociální teorii Pierra Bourdieu; má však za to, že vzniká „nedůsledným čtením“ 

(Wacquant 2002). Nadvláda mužů prakticky začíná tezí, že snahy o narovnání 

genderových nerovností vyžadují hluboké symbolické změny a symbolické zbraně 

(Bourdieu 2000, s. 8). Problém je, že z teorie Pierra Bourdieu jako celku není příliš 

zřejmé, jak je možné takové změny docílit.  

4.3.1. Emancipační potenciál teorie Bourdieu jako takové 

Předpoklady ovšem jeho teorie zahrnuje. V první řadě označuje „obsah“ 

genderových kategorií za arbitrární, podmíněný svou vlastní (a tedy společenskou) 

historií (Bourdieu 2000, s. 10). Změna tedy není snadná, ale principiálně možná. Za 

druhé, Bourdieu za přílišný determinismus kritizují autoři a autorky také z jiných než 

feministických pozic (Brubaker 1985, Aron 1971, Garnham a Williams 1980). 

Vytýkají mu zpravidla absolutnost předurčení strukturou (Aron 1971, s. 1345) a 

přílišný materialismus (Brubaker 1985, s. 746; Garnham a Williams 1980, s. 211). 

Wacquant však má za to, že jsou tyto interpretace ovlivněny nedůsledným čtením 

Bourdieu (Wacquant 2002). Argument „přílišného determinismu“ lze tedy přijmout 

jako obecnou, nejen feministickou, kritiku vůči teorii Bourdieu. Otázku je ale možné 

formulovat jinak: je tato teorie víc deterministická ve vztahu ke genderovým 

kategoriím, než k třídám? 

Úvahy nad možností emancipace jsou v bourdieuovské teorii naznačeny 

poměrně roztříštěně. Nejkomplexněji jsou zřejmě obsaženy v Pravidlech umění, 

která rozvíjejí koncept pole. Bourdieu se zmiňuje o strukturních mezerách, které 

dávají šanci na úspěch „odvážným kouskům novátorské či revoluční vědy“ 

(Bourdieu 2010, s. 309). Jeho sociální struktura – jednotlivých sociálních polí i jejich 

vzájemného vztahu - je tedy vždy jako celek neúplná, umožňující i značnou 

diskontinuitu v čase. Stejně tak člověk jako aktér je vždy neúplný (Shilling 2003, s. 

116). Teoretický „mezzo“ prostor konkrétních sociálních formací se proměňuje se 

vznikem, zánikem, interakcí a proměnou společenských skupin. Antropologická 

metoda, kterou Bourdieu využívá ke zkoumání genealogie, má za cíl popsat 
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dynamiku sociálních polí, ne predikovat výsledné podoby konkrétních sporů – těžiště 

emancipačního potenciálu je tedy nutné hledat v pochopení společenské dynamiky 

(Bourdieu 1998, s. 10). Jinými slovy, spíše než hledat konkrétní formy „akce“ 

naznačené v popisu podřízeného postavení žen a ženskosti ve společnosti, má smysl 

zabývat se dynamikou emancipace jako společenského procesu. 

4.3.2. Dynamika emancipace. Strukturní mezery a artikulace virtuality. 

Bourdieu ovšem důsledně postupuje „genealogicky“, tedy zpětně. Ani 

pochopení společenské dynamiky tedy nevypovídá o „lepších“ a „horších“ 

možnostech, pravděpodobně úspěšnějších či strategicky výhodnějších pozicích 

v orientaci na podmínky budoucí. Jistou možností je vyjít z genealogie dosavadní a 

předpokládat jak „částečně vepsanou budoucnost“ (ve smylu  omezených možností, 

které stávající vztahy v poli determinují, viz Bourdieu 2010, s. 357), tak prostor pro 

specifické formace, kterým se podaří tyto možnosti využít (ibid.). Bourdieu k tomu 

říká:  

„[S]trukturní mezery systému možností, který v rámci subjektivní zkušenosti 

činitelů není bezpochyby nikdy dán jako takový (oproti tomu, jak by se mohlo jevit 

na základě rekonstrukce ex post), se nemohou zaplnit magickou silou jakési 

samovyplňující tendence systému. Výzvu, již tyto mezery obsahují, vyslyší pouze ti, 

kdo z důvodu své pozice v poli, svého habitu a jejich vzájemného vztahu (který je 

málokdy souzvučný) mají i přes omezení vepsaná do struktury značnou svobodu, aby 

byli schopni chápat jako svou vlastní věc virtualitu, která v určitém směru existuje 

jen pro ně. Což pak zpětně dává jejich jednání nádech predestinace.“ (Bourdieu 

2010, s. 314).  

Bourdieu fakticky varuje před předpokladem, že objektivní stav pole (ve 

smyslu objektivní reality druhého řádu) nevyhnutelně vede k proměně nebo revoluci. 

Analýza současných objektivních vztahů v poli dokonce ani nemusí odhalit ony 

„strukturní mezery“, protože jejich existence se prokáže až zpětně, rozeznáním jejich 

zaplnění.  Klíč ke změně tkví ve vztahu habitu a pozice v poli, který musí být 

„dostatečně svobodný“ – habity musejí tedy být strukturované v nesouhře s pozicí v 

poli, jehož strukturu se snaží pozměnit (za takovou „dostatečně svobodnou“ polohu 

považoval Bourdieu mimo jiné i sám sebe – jakožto sociálního vědce a veřejného 
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intelektuála, jehož úkolem je hovořit o těch, kterým se veřejně hlasu nedostává 

(Bourdieu 1997, s. 19)). „Způsobem“ je tedy uvědomění si vlastní pozice ve formě 

„vlastního přání“ či „vlastního směru“ jako reálně ne-existující (veřejně 

nerozeznané) virtuality, která může vyplnit strukturní mezeru a výrazně pozměnit 

podobu i další vývoj sítě objektivních vztahů – pole.  

4.3.3. Emancipace jako transformace společenského pole 

Formou emancipace je tedy „získání moci v poli“ prostřednictvím „obejití 

starých sporů“ mezi pozicemi a introdukcí pozice vlastní, radikálně nové. Pole je 

v tomto případě garantem legitimity i kapitálu. Explicitně to Bourdieu formuluje 

následovně: „Radikální proměny prostoru zaujímání pozic (...) vyplývají jen a pouze 

ze změn v poměrech sil, na nichž je vystavěn prostor pozic.“ (Bourdieu 2010, s. 

307). „Síly“ znamenají podle Bourdieu „zdroje moci“, škály, na kterých lze získat 

uznání (kapitál), jsou to ty zdroje moci, které konstituují společenská pole, mezi 

předními pak síly orientované podle třídícího principu ekonomicko – kulturního. Jak 

popisuje Bourdieu v Teorii jednání (kapitoly Koncentrace kapitálu a Symbolický 

kapitál): multiplicita sociálních polí a vzájemná směnitelnost kapitálu vytváří 

spletitou a provázanou sociální realitu, u které „izolovaná pole“ prakticky neexistují: 

jejich multilaterární souběh a měnící se význam znemožňuje plánovat i předvídat 

zároveň. Význam ekonomicko-kulturní silové distinkce tedy není z principu fatální. 

Zjednodušeně řečeno, právě komplexnost sociální reality zajišťuje, že „ekonomické“ 

tíhnoucí k dominanci „nevítězí“ za všech okolností a že „kulturní“ může za jistých 

okolností požívat víc moci. 

Toto poznání prostoru – a výzva k formulaci „vlastní pozice“ jako programové 

„virtuality“, pro kterou lze získat podporu v důsledku neúplnosti struktur, otevírá 

cestu k emancipaci. Bourdieu vlastně říká: žádné pole není úplné a hotové, nové a 

radikální pozice mají šanci na úspěch, což může vést k přesunu sil v poli a vytvoření 

radikálně odlišné sítě objektivních vztahů. Formy užití reflexivity jako předpokladu 

emancipace v teorii samotné (mobilizace a zaujímání pozic v poli) existenci pole 

předjímají, jak bylo popsáno výše.  

Potíž je s tím, jak myslet emancipaci v případě takových strukturálních 

mechanismů, které žádná „pole“ nevytvářejí – a lisší se tím od mechanismů 
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ustavujících třídy. Na tom, že gender není distributivním mechanismem operujícím 

v samostatném kulturním subpoli nebo poli, se shoduje Bourdieu – když tvrdí, že 

„gender“ netvoří „skupiny založené na kapitálu“ (Bourdieu 1985, s. 726) – i řada 

feministických autorů a autorek, ať už teorii Bourdieu spíše obhajují, nebo kritizují 

(Moi 1991, s. 1036; Lovell 2004, s 48, McCall 1992, s. 842, McNay 2004, s. 185). 

4.4. Shrnutí: Vlastní pole, nebo distinktivní mechanismus 

Otázka po tom, zda je teorie Bourdieu ve vztahu ke genderovým kategoriím 

příliš deterministická, tedy stále trvá. Aby byl naplněn předpoklad Moi, že teorie 

Bourdieu disponuje emancipačním potenciálem ve vztahu ke genderu, je potřeba 

„myslet gender“ v této teorii jako distributivní princip operující ve vlastním 

kulturním poli, nebo „zapojený“ do strukturace polí jiných. V každém případě musí 

gender implikovat nějaký přístup k moci (ať už specifické, odvozené z legitimity 

kulturního subpole, nebo k jiné formě), tedy kapitálu – jinak nejsou možné „změny 

v poměrech sil, na nichž je vystavěn prostor pozic“. 

Podrobněji se tímto problémem budu zabývat v souvislosti s analýzou Leslie 

McCall a v části věnované překlenutí esencialistických a ne-esencialistických 

východisek: tyto problémy spolu totiž úzce souvisí. V závěru práce se také pokusím 

rekonstruovat představu „samostatného pole genderu“ a jeho udržitelnosti. 
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5. Vymezení prostoru sociálních významů. Věda o lidské praxi. 

Podle Moi je teorie Pierra Bourdieu cenná také proto, že „dělá sociologii ze 

všeho“. V souladu s Wacquantem lze tento výrok číst podobně jako tezi, že teorie 

Bourdieu je „vědou o lidské praxi“ – v pravém slova smyslu „teorií jednání“, ve 

weberovském pojetí jednání nadaného sociálním významem, který není nahodilý 

v marxistickém smyslu (Brubaker 1985, s. 748). Bourdieu skutečně provádí analýzu 

různých aspektů společnosti a života v ní, přičemž se soustředí na genealogii 

významů a jejich vazby na distributivní mocenské mechanismy. Zmiňovaná Bída 

světa (Bourdieu 1997) k tomu využívá řadu postupů – od antropologických, 

etnografických metod a kvalitativního výzkumu přes statistické metody po analýzu 

diskurzu a analýzu politik. Jakkoliv je jeho empirické dílo rozsáhlé, pro pochopení 

jeho teorie samotné stačí využít „malý soubor teoretických principů, konceptuálních 

nástrojů a vědeckých, mírně politicky zabarvených záměrů, které dávají jeho pracím 

úžasnou koherenci a kontinuitu.“ (Wacquant 2002). Je neadekvátní vyjmenovávat, 

jakým oblastem se Bourdieu věnuje privilegovaně a jakým méně: není v moci 

jednoho autora „udělat teorii“ skutečně ze všeho – jinak, než poskytnout univerzální 

explikační teorii, natolik podrobnou, že bude mít odpověď na každou zdánlivou 

partikulární součást lidského života ve společnosti. Přesně to má na mysli Moi, když 

říká, že jde o „mikroteorii“  – sociologií se stává vše nikoliv rozsahem, ale úrovní  

podrobností sociální materie, kterou Bourdieu zkoumá (Moi 1991, s. 1017). Zaměřím 

se proto na mechanismus, jakým Bourdieu „dělá sociologii ze všeho“. 

5.1. Společnost jako mocenský konflikt. Soukromé je veřejné. 

Proces, který mu umožňuje analyzovat způsob oblékání stejně jako životní styl, 

strukturaci sportu nebo módní trendy, stojí hluboko v základech jeho teorie.  

Ústředním předpokladem je sama mocenská strukturace společnosti, která má 

podobu diferenciačního mechanismu, jehož výsledkem je dělení na ekonomické a 

kulturní. Tato mocenská strukturace vytváří lidské habity, které formuje jako sady 

specifických dispozic. Habitus je svázán s jedincem a jeho trajektorií: zahrnuje i 

dispozice vtělené, které se postupem času mohou proměňovat (Bourdieu 1986, s. 

242-3). Dispozice determinují možnosti voleb – zaujímání pozic v polích.  
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Z téže mocenské opozice vznikají ovšem také samotná pole, které dohromady 

utvářejí sociální prostor a ve kterých jsou pozice zaujímány.  Každá „volba“ tedy 

podle Bourdieu může být interpretována ve vztahu k ekonomicko-kulturnímu 

kapitálu (a jeho dispozicím, habitu) jednajícího aktéra a souběžně k ekonomicko-

kulturnímu silovému pnutí (pozicím) v poli, jehož se tato volba týká. Strukturace 

navíc způsobuje vznik kolektivních habitů: ty jedince přiřazují k ekonomicko-

kulturně definovaným společenským třídám (Bourdieu 1998, s. 16-20), které mají 

charakter spojování „struktury“ a „jednání“ do typických vzorců praxe. 

Bourdieu nepochybně předkládá celou řadu argumentů ve prospěch toho, že 

společenský řád se konstruuje na základě ekonomicko kulturní distinkce – přesněji 

vymezení kulturního od ekonomického, jak podrobně popisuje ve statích Geneze ryzí 

estetiky a Sociální prostor a geneze skupin (Bourdieu 1987, s. 205; Bourdieu 1985, s. 

729-730). V popisu různých společenských polí ukazuje, že ekonomicko-kulturní 

vymezení zakládá veřejný prostor, stát (Bourdieu 1998, s. 79). Nakonec právě o 

veřejný prostor mu jde, když kritizuje neoliberální tendence ve své stati „The essence 

of neoliberalism. Utopia of endless exploitation“ (Bourdieu 1998b). Když pak 

popisuje různé aspekty zdánlivě „soukromého života“ – sportovní praktiky jako 

součást volného času, kulturu oblékání nebo stravování – odvozuje jejich formy od 

veřejného prostoru. (Bourdieu 1978; Bourdieu 1998b; Schilling 2003). Říká de facto, 

že i zdánlivě osobní záliby (jako součásti habitu) a organizace osobního života (jako 

součásti her v polích) mají původ ve stejných mocenských principech, které ustavují 

veřejný prostor: soukromé se tedy v tomto smyslu nijak neliší od veřejného (viz též 

Bourdieu 1988, s. 102). 

5.2. Soukromé je ekonomicko – kulturní? 

Právě tato konceptualizace je z feministické perspektivy zajímavá. Druhá vlna 

feminismu se zaštítila heslem: Soukromé (osobní) je politické! (Hanish 2006), čímž 

postulovala zásadní tezi – „ženské problémy“ nejsou osobní a nejsou otázkou jejich 

osobních řešení; jsou otázkou mocenskou, veřejnou, tedy politickou (ibid.) Teorie, 

která umožňuje vysvětlit „soukromé“ aspekty života jako politické, podléhající 

výkonu moci, má tedy logicky potenciál nalézt odezvu ve feministickém myšlení. 

Problém v případě Pierra Bourdieu až nápadně připomíná polemiku Shulamith 

Firestone, kterou ve stati The Dialectic of Sex (Firestone 1970) vede s tezemi 
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Friedricha Engelse obsaženými v díle The Origin of the Family, Private Property 

and the State (Engels 2004). Zatímco Engels tvrdí, že příčinou útlaku žen je nerovná 

dělba práce mezi pohlavími, kterou způsobuje kapitalismus, Firestone argumentuje, 

že „společenské“ není jen „třídní“ – mezi „pohlavími“ podle ní existuje svébytná 

materiální dialektika, analogická té mezi třídami (Firestone 1970, s. 4-5). Jakkoliv 

pohled Bourdieu na „vznik rodiny“ je podobný Engelsovi – jde o moderní vynález, 

jeho pravidla jsou podřízena pravidlům produkce (Bourdieu 1998, s. 94-99; srovnej 

Engels 2004, s. 84-85) –, obě teorie nejsou zcela totožné. Bourdieu má za to, že 

rodinu v její podobě etablovala veřejná moc, stát, což není ztotožnitelné 

s kapitalismem (Bourdieu 1998, s. 101-103), a také nepředpokládá nutnost revoluce. 

Analogie kritky Firestone s feministickou kritikou Bourdieu spočívá ve zpochynění 

toho, zda se tezí „soukromé je veřejné“ má na mysli „soukromé (osobní) je 

ekonomicko – kulturní“. 

5.2.1. Pole sexuálních identit 

Přesně to vytýkají kritici Nadvládě mužů: Bourdieu zároveň na srovnání 

kabylské společnosti a soudobé Francie dokládá trvalost a odolnost genderového 

řádu – ve smyslu činění sociálně významných rozdílů mezi ženami a muži – nicméně 

příčinu jeho vzniku polohuje do rozdílu mezi veřejnou a soukromou sférou, aniž by 

vysvětloval, jak k tomu dochází
4
 (Hannoum 2006, Steinmetz 2006, Witz 2004, 

McCall 1992, viz též Moi 1991, s. 1030). Málo vypovídá také o sexismu, s výjimkou 

toho, že jej považuje za univerzálně všudypřítomný (Anderson a Cancian 2002, s. 

1382).  

Anderson a Cancian zmiňují konkrétní příklad, kdy je vysvětlení Bourdieu 

stěží dostatečné. V závěru Nadvlády mužů se Bourdieu krátce věnuje hnutí ne-

heterosexuálních menšin a jejich boji o uznání. Bourdieu tvrdí, že tento boj je 

předznamenán lepším přístupem ke kulturnímu kapitálu na straně neheterosexuálních 

menšin (zejména gayů jakožto mužů) a tudíž je možné jej úspěšně vést (Bourdieu 

2000, s. 111-112). Anderson a Cancian poznamenávají, že Bourdieu v tomto bodě 

přehlíží historii boje za práva gayů a leseb – zdaleka podle nich není charakteristická 

lepším přístupem ke kapitálu jako zdroji uznání (Anderson a Cancian 2002, s. 1382).  

                                                 
4
 Mimochodem, Engels se o Kabylech v Alžíru zmiňuje jako o společnosti, kde vztahy mezi 

pohlavími jsou ne-kapitalistické a původní (Engels 2004, s. 69). Zajímavé je, že Bourdieu se na něj 

v Nadvládě mužů neodkazuje. 
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Argument, kterým Bourdieu osvětluje, jak mohou mít gayové jaksi „z principu“ lepší 

potenciál získávat kulturní kapitál, tkví v překonání jejich stigmatu, které z nich činí 

„šampiony“ v boji za práva nejen svá, ale i jiných utlačovaných skupin (Bourdieu 

2000, s. 112). Fowler ve své kritické reflexi nadvlády mužů toto vysvětlení označuje 

za „překvapivé“ (Fowler 1999, s. 481). 

Bourdieu snahy o uznání práv gayů a leseb považuje prokazatelně za „veřejný“ 

boj. Říká, že legitimní nástroje tohoto boje jsou stejné formy kapitálu (v tomto 

případě zejména kulturního), jako v případě boje třídního. Lze myslet tento boj jako 

specifickou dynamiku specifického kulturního subpole? Jeho ústřední hodnotou, 

smyslem by mohla být „legitimní sexualita“ (Bourdieu 2000, s. 108). Převažující 

hodnoty a pravidla sexuality lze chápat jako heterosexuální; neheterosexuální osoby-

aktéři v tomto poli tedy ze svých pozic atakují tyto hodnoty a snaží se je zvrátit či 

rozšířit ve svůj prospěch. Až potud rámec pole není konfliktní. 

Jednotliví aktéři ale musejí odkudsi odvozovat svůj kapitál, který jim umožňuje 

boj vést. V předchozí části práce jsem popisovala emancipaci jako změnu v poli; ta je 

možná „jen a pouze ze změn v poměrech sil, na nichž je vystavěn prostor pozic“ 

(Bourdieu 2010, s. 307). Na jakých silách se stavějí pozice v myšleném poli boje o 

legitimní sexualitu? Jestliže se toto pole ustavilo jako specifické kulturní subpole 

vymezením se od pole ekonomického, měla by být jeho „čistou hodnotou“ sexualita 

jako taková v opozici k ekonomickému raciu. Je možné v tomto případě identifikovat 

„komerční pól pole“, který vždy v kulturních polích vzniká? (Bourdieu 1998, s. 138). 

Navíc, Bourdieu v případě umění, vzdělání, vědy, médií či jiných kulturních 

polí, která analyzuje, vždy hovoří o „kulturní produkci“ a „nabídce a poptávce“ 

(Bourdieu 2010, s. 268). „Produkce“ je totiž tím hraničním pojmem, který umožňuje 

artefakty „produkce“ číst jako legitimní a významné z hlediska autonomního pólu 

pole (uznávajícího specifické hodnoty), tak z hlediska ekonomického: kniha, hra 

nebo film mají svou „uměleckou hodnotu“ jako hodnotu „komerční“ (viz také 

koncept „dvojí opačné pravdy“ v Teorii jednání, Bourdieu 1998, s.124). Také 

„akademická produkce“ má svou formu „čistého bádání“ a „komerční produkce“. 

„Vysoká“ a „nízká“ kultura jsou pojmy, které v obecnosti popisují pólování pole: 

komerčnost je spojená s masovostí užívání, která eliminuje charakter elitnosti a 

specifické hodnoty artefaktu (Bourdieu 2010, s. 216).  
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Podle Bourdieu tedy kulturní pole „produkují“ – jejich činností vznikají ovšem 

nejen díla v hodnotě zpracovaných surovin a lidských zdrojů, ale i specifická kvalita 

mající formu kulturního a symbolického kapitálu (Bourdieu 1998, s. 138). 

Problémem výše nastíněného pole sexuálních identit je, že sotva něco produkuje 

v bourdieuovském smyslu – ve smyslu statků komerční i kulturní hodnoty. 

5.2.2. Pole rodiny a strategie sňatků 

Podobný příklad vyvětlování „soukromého“ prostřednictvím ekonomicko – 

kulturní silové opozice je možné nalézt ve stati Pierre Bourdieu on Marriage 

Strategies, původním textu Bourdieu, který v roce 2002 publikoval časopis 

Population Council (Population Council 2002). Bourdieu zde na základě svého 

pozorování francouzského venkova – toho, podle kterého následně vznikla kniha Bál 

starých mládenců – popisuje někdejší reprodukční strategii rodin – kontrolu 

porodnosti, pohlaví a pořadí narozených potomků, „politickou strategii“ uzavírání 

sňatků. Podle něj jde v této „politice“ o reprodukci rodinného majetku a statusu, 

přičemž dvěmi základními strategiemi jsou sňatky a porody (Population Council 

2002, s. 551-2). Ve vztahu k dědictví a způsobu jeho mezigeneračnímu předávání se 

vytváří silové pole mezi členy rodiny; explicitně mezi dětmi, kde hraje roli pohlaví a 

pořadí narození (ibid., s. 550). Synové a prvorození mají vůči dědictví větší význam 

než dcery a druhorození, největším „prokletím“ je pak prvorozená dcera (ibid., s. 

552), protože zvyšuje pravděpodobnost „ztrátovosti“ sňatku pro celou rodinu ve 

srovnání s chlapcem. 

Ani tato konceptualizace pole neodpovídá docela požadavkům na autonomní 

kulturní pole – například identifikace jednotlivých „pólů“ pole je obdobně 

problematická jako v předchozím případě. Možnosti myslet genderové vztahy v poli 

rodiny se budu věnovat dále ve své práci, v této fázi však upozorním jen na poznatky 

v závěru stati: „A really well-designed marriage strategy had no need to become 

explicit in order to operate, for if it worked, it tended to avoid conflicts between duty 

and feeling, between reason and passion, between collective interest and individual 

interest.“ (Population Council 2002, s. 557). 

Bourdieu vlastně říká: správně promyšlená strategie sňatků dokázala fungovat 

ne-explicitně (implicitně, skrytě), protože se jí dařilo zamezovat možným konfliktům 
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mezi „soukromým“ (pocity, vášeň, individuální zájem) a „veřejným“ (povinnost, 

rozum, kolektivní zájem). Vlivem „změny životního stylu“ – jeho orientací na 

vzdělání a jiný obsah morálky (ibid.) –, který se promítl do habitu, však tyto strategie 

pozbývají na svojí platnosti a účinnosti, stávají se „viditelné“ v důsledcích:   

„Predicated upon a "spontaneous" compliance with the established order and 

with the will of the guardians of that order, namely, the elders, habitus is the 

principle that will generate the different solutions (such as the limitation of family 

size or the emigration or enforced celibacy of younger sons) which individuals, 

depending on their position in the social hierarchy, their place in the family's order of 

birth, their sex, and so forth, can bring to the practical dilemmas created by the 

various systems of exigencies that are not necessarily mutually compatible“ (ibid., s. 

557). 

Ekonomicko – kulturní silové pole tedy podle Bourdieu nejprve muselo ustavit 

řád postavený na produkci, který se následně internalizoval – vtělil do habitů – a stal 

se „neviditelným“, „přirozeným“. Po léta reprodukovaný a utužovaný habitus 

odpovídající „starému řádu“ v novém, pozměněném řádu (který se záhadně zjevil 

jako změna životního stylu) nesouladí, ve vztahu k možnostem jednání budí 

konflikty. Rozpor mezi „starým řádem“ – habity organizovanými podle produkce – a 

„novým řádem“ produkce se stává viditelný, má podobu konfliktu mezi 

„soukromým“ a „veřejným“ (srovnej Bourdieu 1998, s. 102-103). Přesně tímto 

mechanismem Bourdieu otevírá prostor pro setření rozdílu mezi oběma rovinami: 

říká vlastně, že soukromé je takový typ veřejného, u něhož už všichni zapomněli, že 

veřejným kdy bylo. 

Potíž s touto interpretací je, analogicky k výhradě Firestone k Engelsovi, že při 

nejlepší vůli nevysvětluje, proč jsou vtělené habity zároveň genderované. Bourdieu 

ve stručnosti nenabízí odpověď, proč jsou to právě prvorození synové, kteří v dalším 

směřování rodiny mají hlavní roli, proč jsou to mladší synové, kteří čekají na sňatek 

prvního, proč jsou to dcery, které jsou – provázeny věnem – vydávány. V Teorii 

jednání Bourdieu píše, že „udržování rodiny“ je „práce, která připadá hlavně ženám“ 

(Bourdieu 1998, s. 98) – jenže koncept „práce, která připadá“ odpovídá spíše popisu 

pozice v poli rodiny, než popisu habitu. Samotná pozice v (ekonomicko-kulturně 

situovaném) poli rodiny ještě nevytváří „ženství“ nebo „ženskou identitu“. Právě tato 
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nejasnost, samozřejmost spojení „ženského habitu“ a „pozice v (ekonomicko-

kulturně definovaném) poli rodiny“ (která se historicky nemění) je předmětem 

zmíněné kritiky Young (Young 2010, s. 150). Problému si všímají ti autoři a autorky, 

kteří současně teorii Bourdieu vytýkají především příliš odmítavý vztah k 

psychoanalýze (viz například Steinmetz 2006, s. 446-7; Witz 2004, s. 215), a také ti, 

kteří považují toto selhání primárně za projev androcentrismu
5
 (Hannoum 2006, s. 

890; McCall 1992, s. 862). George Steinmetz poukazuje na to, že Bourdieu odkazuje 

vznik sexuální/genderové divize do „nevědomí“ a v jeho popisu „somatizace 

nadvlády“ se vytrácí rozdíl mezi jeho teorií a psychoanalýzou (Steinmetz 2006, s. 

447). Anne Witz kritizuje koncept „samozřejmého“ symbolického násilí, které „má 

kvality sociálního super-lepidla“, trvale a hluboce podmaňuje ovládaná těla nadvládě 

a nedá se přemoci „vůlí a vědomím“ (Witz 2004, 214-5). Abdelamjid Hannoum 

v kritice Nadvlády mužů upozorňuje, že podle Bourdieu habitus funguje ve veřejném 

i soukromém modu pro všechny (tedy ženy i muže), nevysvětluje ale 

androcentrismus „původní“ kultury (Hannoum 2006, s. 890). Leslie McCall srovnává 

Nadvládu mužů s Distinkcí a argumentuje, že zatímco Distinkce připouští, že 

„genderovaná dělba práce“ a „dělba sexuální práce“ sociálně konstruuje v závislosti 

na třídě, Nadvláda mužů z předpokládá, že jde o „neměnné opozice, ve kterých se 

vyjadřuje moc“, že se odvíjejí od univerzální symboliky (McCall 1992, s. 862). 

Existují víceméně dvě možnosti: buď jsou role přiděleny zrovna ke 

genderovým kategoriím arbitrárně a celá sociální organizace reprodukce rodiny je 

bez dalšího produkována kulturně – ekonomicky (a genderové kategorie jsou potom 

kategoriemi kulturně – ekonomickými); anebo spojení mezi genderovými 

kategoriemi a organizací reprodukce rodiny není nahodilé. První varianta by pak 

znamenala, že rodinu a její genderovanou organizaci lze číst jako sociální pole (a 

k této možnosti se vrátím dále v práci, než ji bude možné zcela zamítnout). Bourdieu 

se však v Nadvládě mužů kloní k druhé variantě, když považuje gender za jednu z 

„ústředních binárních opozic“ a „třídící princip“. Tím nevyhnutelně předpokládá, že 

genderové kategorie nejsou plně stejné povahy, jako ekonomicko – kulturní řád, 

který se s nimi spojuje. To znamená, že v distinkci oddělující „ženské“ od 

                                                 
5
 Příznačné je, že Firestone svou polemiku s Engelsem končí obojím, jak kritikou androcentrismu, tak 

požadavkem na „spojení toho nejlepšího z Marxe i Freuda“ (Firestone 1960, s. 14). 
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„mužského“ existuje jiný výkon moci: mocenské nerovnosti mezi pohlavími nejsou 

jen ekonomicko – kulturní povahy. 

Jde o neuralgický bod jeho teorie ve vztahu k již zmiňovanému vymezení se 

Bourdieu proti psychoanalýze, respektive každému směru, který podstatu moci staví 

do „nevědomí“, „podvědomí“, roviny hluboce skryté. Jeho „moc“ je totiž výsostně 

veřejné povahy: všechny formy kapitálu jsou využitelné v sociálním prostoru 

ekonomicko-kulturní báze, který je prostorem vědomých aktérů a jejich subjektivní 

reality a objektivních vztahů struktur. V takové teorii musí být „soukromé“ 

vysvětlitelné působením veřejné moci (například vpisováním řádu do habitu, 

inkorporací pravidel), protože pokud by na soukromé bázi existovaly jiné zdroje 

moci, komplexnost, provázanost a univerzálnost celé teorie by přestala být 

udržitelná. Jenže veřejná moc – ekonomicko-kulturní – v tomto případě jako 

vysvětlení nestačí, a stejně tak je problematické spolehnout se pouze na působení 

symbolického násilí, jak budu argumentovat níže. 

5.3. Shrnutí: Lidská praxe a limity mocenských polí 

Problém konceptualizace „soukromého“ a „veřejného“ u Bourdieu se rámcově 

podobá kritice, kterou Firestone vznáší vůči Engelsovi. Konflikt mezi habitem a 

novým řádem, který Bourdieu v závěru své stati zmiňuje, je nepochybně rovněž 

součástí strukturované lidské praxe. Odmítnutí „nového řádu“ a jeho zviditelnění 

z něj učinilo veřejný sociální artefakt, proti kterému se lze politicky bránit, kterému 

se lze vyhýbat, který lze pojmenovat a vzdorovat mu: vzniká jakési silové pnutí mezi 

„starými habity“ a „novou organizací produkce“. Bourdieu popisuje, že tento jev 

vznikl v situaci neschopnosti (veřejného) ekonomicko – kulturního řádu mírnit 

konflikty mezi „veřejným“ a „soukromým“: na hranici těchto dvou rovin tedy do 

veřejného pole moci vstoupilo nové téma. V odmítnutí „nového řádu“ na základě 

„starých habitů“ jsou přítomny faktory, které se na formování habitů historicky 

podílely: Bourdieu sám má za to, že jedním z nich je i genderové třídění. To vše 

dohromady znamená, že ekonomicko – kulturní opozice sama o sobě nedokáže plně 

vysvětlit nesoulad starých habitů a nového řádu, který otevřel prostor praktickému 

konfliktu, kde součástí (nejméně) jedné perspektivy je i genderová strukturace. 

Lidskou praxi tedy bez dalšího není možné postihnout jen jako důsledek působení 

ekonomicko – kulturně uspořádaných pravidel. 
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6. Platforma bez esencialismu 

Moi považuje za vůbec nejzásadnější předpoklad, že Bourdieu svojí teorií 

dokáže překlenout esencialistická a ne-esencialistická východiska feministického 

myšlení způsobem, který zachová a propojí obě východiska tak, že bude možné 

identifikovat politickou subjektivitu žen ve vztahu k feminismu jako emancipačnímu 

projektu. Bourdieu umožňuje dvě čtení problému esencialismu a jeho překonávání: 

za prvé, k „esencialismu“ jako strategii boje se sám vyjadřuje na několika místech 

své práce (viz Bourdieu 2010) a vysvětluje ho v pojmech relačních vztahů pole. 

V Nadvládě mužů, věnované samostatně genderových nerovnostem, pak vysvětluje 

povahu genderových kategorií s využitím stejné teorie. Nejprve tedy shrnu poznatky, 

které Bourdieu činí v obou směrech, a následně se pokusím o jejich syntézu či 

konfrontaci. 

6.1. Esencialismus jako strategie. Postavení v poli a postavení pole. 

Podrobný rozbor esencialismu popisuje Bourdieu v Pravidlech umění, kde 

„esencialisty“ má na mysli ty, kteří vykládají hodnotu a význam uměleckého díla 

nebo umělce „z umění samého“ (Bourdieu 2010, s. 374). Ukazuje, že jde ve 

skutečnosti o proces legitimizace – přikládání významu v souladu s „čistým pólem“ 

kulturního pole umění a jeho hodnotami (nebo těmi hodnotami, které by se jeho 

„čistým pólem“ měly stát podle pozice toho, kdo výrok o „absolutní umělecké 

hodnotě“ vyslovuje). Esencialisté, které Bourdieu popisuje, do jisté míry usilují o 

„naturalizaci“ uměleckého pole a jeho hodnot: tím, že o díle hovoří jako o cennosti, 

která bytostně vyplývá z jeho uměleckých charakteristik, vytvářejí dojem, že 

„umění“ je bytostným principem, který vytváří („kreuje“) svébytné hodnoty. V 

„objektivaci“ umění tak ustavují a posilují také svoje hodnoty, které v uměleckém 

poli prosazují (ibid., s. 374-379).  

Posilují tak ovšem také autonomii celého pole: čisté umění je nesměnné, jeho 

podstatou je vymezení se proti ekonomickému vyčíslení umění. Sílu autonomie pole 

měří Bourdieu „mírou refrakce“ (ibid., 289): schopností pole „přesvědčit“ veřejnost 

o tom, že jeho hodnoty jsou autonomní a hodnota jednotlivých produktů (knih, 

obrazů, her...) se má odvozovat od pravidel pole samotného. Vysoce autonomní pole 

to zvládají téměř dokonale a produkují „elity“ – odborníky a autority uznávané 



48 

 

v daném poli, jejichž kulturní a (díky strukturálnímu postavení celého pole, 

chápaného jako významné) symbolický kapitál je vysoký, což respektuje i široká 

veřejnost mimo samotné pole (ibid., s. 289-290). Esencialismus jako strategie má 

v tomto případě dvojí účinek: posiluje autonomii kulturního pole proti 

ekonomickému a zároveň opevňuje a konzervuje hodnoty, které zrovna v poli 

dominují (nebo které by dominovat „měly“). Jde však, jak Bourdieu zdůrazňuje, 

vždy o strategii hry – v poli samotném i v postavení kulturního pole v „širším 

mocenském poli“ (ekonomicko – kulturně podmíněné struktuře společnosti).  

6.2. Gender jako konstrukt. Symbolické násilí a naturalizace. 

Když Moi předpokládá, že Bourdieu ve své teorii umožňuje nalézt platformu 

překlenující esencialismus a ne-esencialismus, zmiňuje také několik aspektů, které 

takovému čtení napovídají – například arbitrárnost obsahu genderových kategorií 

(Moi 1991, s. 1030) a koncept symbolického násilí a naturalizace, které způsobují 

„zakrytí“ společenského mocenského řádu, jež rozdíly genderových kategorií 

produkuje, a vytváří představu, že jsou tyto rozdíly přirozené, biologické povahy 

(ibid.).  

Symbolické násilí spočívá v tom, že genderové kategorie mají opoziční 

charakter, přičemž jedna z kategorií je chápána jako „slabší“ a „odvozená“, druhá 

jako „silnější“ a „původní“ (Bourdieu 2000, s. 20) – analogicky jako ostatní binární 

opozice, které strukturují společnost, a především jako distributivní mechanismus 

ekonomicko – kulturní. Propojení této variety opozic na symbolické úrovni vytváří 

pevnou hegemonickou konstrukci, ve které každý význam „hraje ve prospěch“ mužů 

(ibid., s. 33). Ženy ani muži nemají v symbolické kosmologii společnosti jak 

nahlédnout svou pozici zároveň jako reflexi reality druhého řádu (subjektivní) a 

prvního řádu (objektivní relace), a tedy nemají odkud čerpat moc (neadresuje onu 

realitu prvního řádu), a tedy nemohou společenský řád na základě takové reflexe 

„převrátit“ (Bourdieu 2000, s. 37). Jak popisuje ve shodě s Bourdieu (ibid., s. 35) 

McCall, i když ženy mohou nabývat ekonomického, kulturního i sociálního kapitálu 

stejnými způsoby jako muži, vždy jsou proti nim v nevýhodě (McCall 1992, s. 845). 

Jelikož jsou možnosti reflexe a emancipace omezené, pokračuje historická 

reprodukce nadvlády na úrovni struktur i habitů (Bourdieu 2000, s. 34). 
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Naturalizace je mechanismus, kterým se opakovanou produkcí ženského habitu 

i ženské role ve společnosti vytváří zdání přirozeného propojení a samozřejmosti: 

ženské tělo se tak spojuje s určitými osobnostními rysy, které zase odpovídají tomu, 

k čemu má být žena ve společnosti „předurčena“ (Bourdieu 2000, s. 11). Bourdieu 

hovoří o „převracení příčin a následků“ (ibid., s. 24): tělo se zdá být příčinou 

znevýhodnění ve společenském řádu, ne společenský řád příčinou určitého typu těla. 

Ve výše citovaném článku o rodinných strategiích (Population Council 2002) také 

Bourdieu popisuje, jak se ženské a mužské role v rodině propojují s rovinou 

reprodukce majetku (ibid., s. 558). Rodina – nejen prostřednictvím těchto strategií – 

podle něj má ústřední roli ve formování habitu a tím i povědomí o společenské roli 

(ibid., Bourdieu 1998, s. 96-7). 

Bourdieu tedy na první pohled vysvětluje propojení „ženské identity“ a „forem 

ženského útlaku“: jeho společným jmenovatelem je symbolický řád, operující 

v kongruenci s „fundamentálními“ kategoriemi ekonomicko – kulturní opozice. Tím 

společenský řád produkuje zároveň genderové identity (habitus jednotlivců) a 

zároveň pravidla, která jim předurčují nenáhodné společenské role (strukturu). Z 

hlediska „zasazení“ genderu do širší sociální teorie Pierra Bourdieu je taková povaha 

genderových kategorií nezbytná. Právě propojení východisek sociálního 

konstruktivismu a strukturalismu v jeho teorii vede ke specifickému uchopení 

tradičního problému sociologického zkoumání, totiž dilematu struktury a jednání 

(Wacquant 2002). To však má zároveň závažné implikace pro povahu těch binárních 

opozic, které se na symbolické úrovni propojují v řád: aby mohly fungovat jako řád, 

musejí být z podstaty ustaveny stejným mechanismem a v tomto smyslu být stejné 

povahy. Konstatování, že jde o „relační vztahy“, není zcela dostatečné: ty obecně 

vznikají analogickým mechanismem – diferenciací (Bourdieu 1998, s. 112) což sice 

zaručuje jejich homologii (ostatně pojem homologický odkazuje ke „stejné logice“), 

ale nečiní z nich ještě společenský řád (ne-homologičnosti všech opozic se ještě 

věnuji níže). 

6.3. Genderové pole, nebo třídící princip? 

Pokusím se nyní o konstruktivní propojení toho, co Bourdieu říká v Pravidlech 

umění a v Nadvládě mužů. V předmluvě k druhému z děl Bourdieu píše, že 

„naturalistický a esencialistický pohled“ na vztahy mezi pohlavími vytrhává 
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genderové nerovnosti z jejich dějin (Bourdieu 2000, s. 8). Přitom „dějiny“ 

v Pravidlech umění – dějiny pole – představují tu podstatnou specifickou sadu 

znalostí, ze které vyrůstá doxa, jejímž prostřednictvím je možné v poli „hrát“ – 

znalost dějin, které jsou „imanentní každému stavu pole“, rozlišuje mezi reflexivitou 

a naivitou (Bourdieu 2010, s. 319). I když „genderový“ esencialismus (biologická a 

psychoanalytická pojetí) vede podle autora k rezignaci a neúspěchu (Bourdieu 2000, 

s. 8), esencialismus v případě genderu a v případě kulturních polí tak podle Bourdieu 

k sobě mají poměrně blízko. 

Esencialismus v případě kulturního pole podporuje jeho relativní nezávislost na 

ekonomickém principu a zároveň konzervuje jeho kategorie. Esencialismus v případě 

genderu – považování „ženskosti“ nebo „mužskosti“ za bytostnost, která sama o sobě 

implikuje jakékoliv další specifické významy, které jsou přisouzeny pravidly pole a 

která má společnost uznávat – se konceptu esencialismu v případě kulturního pole 

analogicky podobá. Zdání „jasné podstaty“ a „přirozenosti“ genderových kategorií 

také odpovídá vysoce autonomnímu poli, jemuž se daří přesvědčovat veřejnost o 

svébytné hodnotě „ženskosti“ a „mužskosti“, která se odvíjí od specifických pravidel 

pole. Proč tedy Bourdieu nepopisuje „gender“ jako specifické kulturní pole a namísto 

toho sahá po pojmu „symbolické násilí“ a „hegemonie“? 

6.3.1. Politický subjekt v genderovém poli 

Jeden z problémů jsem nastínila výše v případě boje za práva ne-

heterosexuálních menšin: pole genderu by sotva něco produkovalo, pokud tedy 

produktem nemají být samotné genderové identity. Samotná biologická reprodukce 

totiž „produkcí kulturního pole“ být nemůže, máme-li udržet představu genderových 

kategorií sociální povahy (a tedy i jejich „vpletenosti“ do jakéhokoliv sociálního 

řádu). Obtížné je i nalézt „komerční“ a „čistý“ pól takového pole – ovšem i této 

variantě se ještě budu věnovat níže. V neposlední řadě je nejasné, proč takové pole 

tak důrazně lpí na výlučnosti a opozičnosti obou genderových kategorií – ovšem i to 

by bylo možné pečlivou genealogií případného pole genderu vysvětlit. Rozdíl je asi 

takový, jako mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou – jen pevně svázaný s lidskými 

těly. Nicméně chápání genderu jako pole by skutečně mohlo umožňovat 

esencialismus a ne-esencialismus ve feminismu překlenout: esencialismus může být 

strategií zvyšování autonomie genderového pole proti ekonomickému principu (na 
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kterém dominuje mužství) a zároveň vlastních (ženských) hodnot v něm, ne-

esencialismus je kritikou těchto hodnot i za cenu posilování vlivu ekonomického 

principu, který si celé pole může začít podmiňovat. Podle všeho se tedy konceptu 

„genderového pole“ vyplatí ještě podrobněji věnovat, aby ho bylo možné definitivně 

odmítnout. 

6.3.2. Politický subjekt v genderu jako třídícím principu 

Bourdieu ovšem o genderu v Nadvládě mužů hovoří jako o třídícím principu, 

nikoliv jako o poli. Jde o třídící princip „podmaněný“ symbolicky mocenskými 

strukturami, z nichž přední je dělení ekonomicko – kulturní, který ustavuje 

společnost. V jeho pojetí tento třídící princip operuje na strukturální (symbolické) 

rovině a také na rovině jednání (habitu). Protože ale sám nezakládá na kapitálu 

(Bourdieu 1985, s. 726), jsou jeho dvě roviny propojovány prostřednictvím třídícího 

principu ústředního, ustavujícího sociální strukturu. Ve stručnosti zde nastíním 

implikace, které podrobně rozpracovává McCall (McCall 1992), jejíž argumentaci se 

věnuji dále. Znamená to, že: 

- základní třídící princip ustavuje společenskou strukturu, řád; 

- nástrojem boje o moc je kapitál, který je se základním třídícím 

principem propojen. 

Ve vztahu ke konstatování, že gender funguje jako třídící princip, ale nikoliv 

jako kapitál, by tedy platilo, že: 

- gender jako třídící princip se (na systémové rovině) podílí na 

ustavování společenské struktury; 

- nástrojem boje o moc je kapitál, který s genderem jako třídícím 

principem není propojen. 

Jestliže společenská struktura zároveň zahrnuje nerovnosti, pak tyto nerovnosti 

svou povahou odpovídají povaze třídícího principu, který je ustavil. Tyto nerovnosti 

je možné vyjádřit kapitálem (stejné povahy jako ustavující třídící princip), a ten je 

také nástrojem, jak je odstraňovat. Snaha o emancipaci, tedy snaha utlačované strany 

ve vztahu nerovnosti o zrušení či převrácení nerovného vztahu, může tedy 
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prostřednictvím kapitálu adresovat rovněž pouze nerovnosti povahy stejné, jaké je 

princip, který je ustavil. Z toho vyplývá, že: 

- povaha třídícího principu předurčuje, proti jakým nerovnostem lze 

prostřednictvím konkrétních forem kapitálu, jak je definuje Bourdieu, bojovat. 

V této interpretaci tedy bojovat proti genderovým nerovnostem fakticky 

zkrátka nelze. Ani odstranění nerovností ekonomicko-kulturní povahy by nemuselo 

vést k odstranění genderových nerovností, protože gender operuje, jak bylo řečeno 

výše, „uvnitř“ tříd.  Výzva Bourdieu k využití symbolických zbraní na symbolické 

rovině (Bourdieu 2000, s. 8) prostě přehlíží faktickou nemožnost takového působení 

v jeho teorii: symbolická rovina nakonec vychází ze struktur – systému sociálních 

polí, stojících na kapitálu ekonomickém a kulturním (Bourdieu 1998, s. 81). Jestliže 

jsou ženy působením androcentrického řádu vždy odsouzeny k tomu, aby jejich 

kapitál „praktické“ roviny (ekonomické a kulturní) byl nižší, jsou také vždy 

odsouzeny k tomu, aby na symbolické rovině prohrávaly. Esencialismus je tedy 

stejně bezvýchodný, jako ne-esencialismus: jejich překlenutím by rovněž nebylo 

možné adresovat jiné nerovnosti, než třídní. 

6.4.  „Gender na papíře“ a problém symbolického násilí 

Pro úvahy nad politickou subjektivitou a překlenutím esencialistických a ne-

esencialistických pozic není tedy příliš vhodná ani jedna perspektiva – koncept 

genderového pole je poměrně problematický, koncept třídícího principu bez kapitálu 

je bezvýchodný. Vrátím se však nyní k argumentu, který používá Bourdieu, když 

vysvětluje mobilizaci tříd, a kde varuje před „nevyhnutností“ a „absolutním 

determinismem“.  

Mobilizace je, jak bylo řečeno, nesamozřejmý proces, který nevyplývá ani ze 

„tříd na papíře“, ani z postavení jednotlivců ve společnosti. „Magickým“ svorníkem 

propojení těchto dvou rovin je ustavičně re-konstruovaná sociální realita, lidská 

praxe, kterou aktéři s využitím strukturami poskytnutého kapitálu proměňují. Kapitál 

je tedy podstatným konceptem v překlenutí „papírové“ a „sociálně reálné“ roviny: je 

projevem moci v praxi, které se lze po částech zmocňovat. I dispozice, které aktérům 

dovolují zaujímat určité pozice v tomto boji, podkládá nějaký kapitál. Když Bourdieu 

píše o strukturní mezeře, která umožňuje emancipaci, předpokládá určitou „míru 
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svobody“, definovanou právě souzněním kapitálu akumulovaném v dispozicích 

(habitu) a kapitálu umožňujícímu zaujmout pozici v poli. Propojení symbolické 

roviny a habitu není možné bez toho, aby existovaly konkrétní formy moci, které by 

obě roviny prakticky spojovaly – proto Bourdieu hovoří o „spojení“ řádů na 

symbolické úrovni, přičemž předpokládá, že na úrovni kapitálu „využívá“ gender ke 

svému „přenosu“ na úroveň habitu „infrastruktury“ ekonomicko – kulturního třídění. 

Nabízí se ovšem otázka, jak je možné, že by gender neoperoval právě na té jedné 

rovině, která takový transfer umožňuje (viz dále McCall 1992).  

Výše jsem uvedla, že „třídící principy“, aby se mohly v symbolický řád 

spojovat, musejí být v nějakém smyslu stejné povahy. Protože mají vždy charakter 

binárních opozic, to jest a) rozdělovací, b) nevyvážený (slabší – silnější, původní – 

odvozené, špatné – dobré), představují vždy výkon moci: třídící principy v obecnosti 

jsou distributivními, diferenciačními a distinkčními mechanismy, které rozdělují, 

odlišují a oddalují. Třídící principy mají mocenskou povahu – a jestliže jsou třídící 

principy mocenské povahy, kam se tedy „poděje“ moc genderu na úrovni kapitálu? 

Jak přesně vzniká „symbolické násilí“, pokud existuje svébytný třídící princip 

odlišující nerovně „mužské“ a „ženské“, ale v podobě „akumulované práce“, která je 

pro performaci genderových identit potřeba (Bourdieu 2000, s. 37), tedy kapitálu, na 

praktické rovině prostě neexistuje? 

6.5. Shrnutí: Gender, třída, kapitál 

Tato otázka se dotýká podstaty problému, jak myslet gender v širší teorii 

Bourdieu, jak precizně popsala McCall, jejíž práci se věnuji v následující části. 

Podstatným závěrem předchozí konfrontace je, že aby Bourdieu naplnil očekávání, 

která vůči jeho teorii má Moi v tom smyslu, že překlene esencialistická a ne-

esencialsitická východiska analogicky jako v případě třídy, a také aby naplnil 

obsahem doporučení, která feministickému hnutí nabízí v Nadvládě mužů, musí 

dokázat vysvětlit tento zjevný rozpor v absenci kapitálu a nabízet alternativy. 

Využitelný může být jak koncept pole, tak koncept třídícího principu – podstatná je 

ale právě povaha vztahu genderu a kapitálu. 
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7. Myšlení genderu v teorii Pierra Bourdieu.  

Potřeba kapitálu jako uchopitelné moci, která dokáže přímo zasáhnout 

nerovnost genderových kategorií, vzniká tedy na základě minimálně dvou 

předpokladů Moi: toho, že Bourdieu ve své teorii nabízí ženám emancipační 

potenciál, a toho, že dokáže překlenout esencialistická a ne-esencialistická 

východiska feminismu (ať už je obhajováno myšlení genderu jako pole, nebo jako 

třídícího principu). Ve feministických reinterpretacích Bourdieu existují snahy o 

etablování „nových forem“ kapitálu. Diane Reay například v návaznosti na Helgu 

Nowotny a Evu Illouz elaboruje koncept „emocionálního kapitálu“, který se rozvíjí 

v soukromé sféře, rodině, a ženy jím disponují více než muži (Reay 2004, s. 60-61). 

Catherine Hakim píše o „erotickém kapitálu“, který se skládá z šesti až sedmi 

distinktivních aspektů a jako faktor ve stále více sexualizované společnosti má čím 

dál tím větší význam – nejen v osobním životě, ale i na trhu práce, v médiích, 

reklamě, umění, politice (Hakim 2010, s. 499). Podle Hakim feminismus dělá 

zásadní chybu, když nezpochybňuje patriarchální morálku, která „erotický kapitál“ 

zakazuje a činí tak jeho držitelky – ženy – vykořisťovatelnými (ibid.).  Leslie McCall 

ve svém článku Does Gender Fit? (McCall 1992) se ovšem kriticky zabývá právě 

„chybějícím kapitálem“ a postavením genderu v bourdieuovské teorii. Nejprve tedy 

ve stručnosti shrnu její základní argumenty a následně navážu na otevřené varianty 

vyplývající z předchozího rozboru požadavků Moi. 

7.1. Leslie McCall: Does gender fit? 

McCall v úvodu konstatuje, že tradiční sociologické dilema struktury a jednání 

není ve feministickém uvažování příliš často přítomné v čisté formě, protože tradiční 

sociologická literatura na toto téma zpravidla gender systematicky nezahrnuje 

(McCall 1992, s. 837). Souhlasí s tezí, že teorie Bourdieu může být pro feminismus 

užitečná právě proto, že se jí tímto přístupem daří kloubit „téměř univerzální a 

binární genderovou stratifikaci spolu s množstvím a rozmanitostí prakticky 

existujících genderových identit“ (McCall 1992, s. 839). McCall o bourdieuovské 

teorii říká podobně jako Moi, že otevírá užitečný prostor pro feminismus zejména v 

řešení otázky ženského subjektu. Podle ní navíc tato teorie obecně přímo vysvětluje 

zasazení politického programu do sociálního kontextu subjektu (chápání vlastních 

zájmů), čímž vytváří analogii mezi (třídně ustaveným) sociálním hnutím a hnutím 
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ženským: „Theoretical narratives and political programs are themselves embedded in 

social relations, no matter how relevant and applicable to their empirical referents“ 

(McCall 1992, s. 837). Potud tedy zatím panuje souhlas s Moi na tom, že sociální 

teorie Pierra Bourdieu má potenciál pro překlenování východisek esencialistických a 

ne-esencialistických pozic feminismu. Zajímá ji však, zda tuto analogii rozpracovává 

Bourdieu důsledně. 

7.1.1. Analytický rámec 

Ve své analýze se věnuje zejména objasnění vztahu pojmu „gender“ k 

vybraným ústředním pojmům bourdieuovské teorie: k habitu, kapitálu, pozicím a 

dispozicím.  

V návaznosti na Harding a Scott analyticky rozlišuje působení genderu na třech 

úrovních: 

- genderová symbolika, která odkazuje ke kulturní dimenzi a v ní 

zakotveným nejuniverzálnějším genderovým stereotypům reprodukujícím binární 

opozice; 

- genderová organizace, která odkazuje ke „konstitutivní roli“ genderu v 

probíhající (re)konstrukci společenských institucí; 

- a genderová identita, která odkazuje k „rozmanité a často protichůdné“ 

zkušenosti žen. (McCall, 838) 

Těmto třem kategoriím přiřazuje ekvivalentní koncepty teorie Pierra Bourdieu: 

- sociální řád konstituovaný binárními opozicemi je ekvivalentní 

genderové symbolice, 

- kapitál jako ústřední koncept pohybu (praxe, jednání) v sociálním poli 

je ekvivalentní genderové organizaci, 

- habitus jako princip strukturující individuální pole volby je ekvivalentní 

genderové identitě. 
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Poslední dvě uvedené roviny – kapitál/organizace a habitus/identita navíc 

adresují i bourdieuovské pojmy: 

- pozice, které se utvářejí díky formám kapitálu, 

- dispozice, které vznikají díky formě habitu. (McCall 1992, s. 839) 

McCall na základě této typologie analyzuje fungování genderu a 

společenského řádu v teorii Pierra Bourdieu. Podle ní se nabízejí dvě možnosti 

„čtení“, každá má však jiné implikace pro zbylé pojmy. 

7.1.2. První interpretace: Gender jako sekundární princip 

První interpretace vychází z Bourdieuovy teze, že mezi faktory determinujícími 

strukturální pozici jedince jsou nejpřednější indikátory původu – geografická 

lokalizace (venkov – město) a postavení rodiny v sociální struktuře (McCall 1992, s. 

840). Tyto faktory se transformují v kapitál, který aktér během života směňuje. 

„Fundamentální“ (Bourdieu 1985, s. 726) jsou zejména formy ekonomického a 

kulturního kapitálu, které aktéra během jeho životní trajektorie posouvají v sociální 

struktuře. Jejich „fundamentálnost“ Bourdieu vysvětluje materialistickou 

„nezbytností“. Gender společně s věkem, rasou, a globálně-geografickou lokalizací 

původu vstupují do formace strukturální pozice jednotlivce až jako sekundární 

principy (ibid.). Projevují se sekundárně, tedy teoreticky „až poté“, co hlavní 

determinanty zformovaly strukturální pozici, kterou následně sekundární principy 

modifikují. Fungují proto jako „vertikální nános“ na třídní stratifikaci. (McCall 1992, 

s. 841). 

Sekundární principy tak „nabývají svých specifických forem a hodnot jako 

výsledek rozsáhlosti a struktury [původního] kapitálu“. (McCall 1992, s. 841). 

McCall sleduje tuto úvahu v díle Bourdieu dál: Sekundární principy jsou „relativně 

nezávislé na ekonomických a kulturních vlastnostech“ (Bourdieu 1985, s. 774) a 

„kategorie gender a věk jsou obecné, biologické faktory, které nabývají specificitu 

odvozeně z pozice v sociální struktuře“ (ibid., Bourdieu 2010b, s. 106). 

McCall zdůrazňuje, že Bourdieu vnímá rozdíl mezi tím, jak ve vztahu k 

ekonomicko-kulturně ustavené sociální struktuře funguje faktor rasy či etnicity a 

faktor genderu: efekt dispozic spojovaných s genderem je patrný v každém vztahu 
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jednání vůči vzdělanostnímu kapitálu, ve „volbě“ typu vzdělanostního kapitálu, do 

kterého se proměňuje kapitál původní, který má podobu častěji „humanitní“ (literary) 

u dívek a častěji „technickou“ (scientific) u chlapců (McCall 1992, s. 842, Bourdieu 

2010b, s. 105). 

McCall dále dovozuje, že takové pojetí fungování genderu předpokládá 

existenci genderově neutrálního „původního“ kapitálu, který se v průběhu života 

směňuje v jiný na základě genderových dispozic. Existence takového původního 

neutrálního kapitálu by však dále předpokládala, že gender funguje jako třídící 

princip „uvnitř“ sociální skupiny, která má tento kapitál na stejné úrovni – ne tedy, 

jako rasa a etnicita, strukturací tohoto kapitálu „zvenčí“ a jeho (rasovou, etnickou) 

regulací k podobnosti v tom smyslu, že etnická či rasová skupina sama má v širším 

společenském pohledu specifickou formu a míru kapitálu (McCall 1992, s. 842). 

McCall vyvozuje, že v tomto čtení gender sám o sobě nemůže být formou 

kapitálu (McCall 1992, s. 841; totéž říká na základě stejných argumentů Moi, viz 

Moi 1991, s. 1034). Ekvivalence tří rovin fungování genderu a „řádu“ u Bourdieu 

není úplná. Pokud je kapitál „negenderovaný“ či genderově neutrální, znamená to, že 

gender nemůže fungovat stejným způsobem, jako ústřední třídící princip, to jest 

propojovat habitus (dispozice) a strukturu (pozice) formami kapitálu: „The 

ontological complicity between habitus and field breaks down: fit no longer explains 

the relationship between positions and dispositions.“ (McCall 1992, s. 850). McCall 

se rovněž domnívá, že je to způsobeno přílišným důrazem na „veřejný“ charakter 

habitu (ibid.). Pro teorii Bourdieu to podle ní znamená slepé místo, které autora 

usvědčuje z androcentrické sleposti vůči genderované sociální realitě: „Bourdieu 

simply fails to go far enough in exploring the fascinating as well as tragic drama of 

gendered social life, even though his conceptual framework and empirical 

illustrations remain useful and provocative.“ (McCall 1992, s. 852). 

7.1.3. Druhá interpretace: Gender jako vtělený kulturní kapitál 

McCall si klade otázku, zda je obhajitelný předpoklad „původního genderově 

neutrálního kapitálu“. „Původní“ se zde odkazuje na „fundamentálnost“ třídní 

strukturace a sekundárnost genderu jako třídícího principu. Bourdieu však sám v 

Distinkci ukazuje, že jsou kategorie genderu a třídy natolik těsně propojené 
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(Bourdieu 2010b, s. 106), že „genderové role analyticky rozlišují třídní postavení a 

vice versa“ (McCall 1992, s. 842). V takovém případě není mnoho prostoru pro 

předpoklad „původního genderově neutrálního kapitálu“ – aktér je vždy již vybaven 

souběžně třídním postavením i genderovou rolí. „Proč tedy nepoužívat 

konstruovanou femininitu a maskulinitu jako indikátory třídního postavení, to jest 

jako kapitál?“, uzavírá argumentaci McCall (ibid.).  

Nabízí proto druhou možnost, jako gender v teorii Bourdieu číst. Vychází z 

Bourdieuova konceptu „vtělený kulturní kapitál“. Ten autor popisuje jako 

„dlouhodobé dispozice duše a těla“ (McCall 1992, s. 843; Bourdieu 1986, s. 242) – a 

tak mluví i o mužském a ženském habitu (Bourdieu 2000, s. 25). McCall zdůrazňuje, 

že v tomto pojetí se „vtělený kapitál“ manifestuje dispozicemi – určité dispozice se 

tak stávají formou kapitálu. Jedná se zejména o dispozice spojené s „duší a tělem“, 

tedy dispozice svádějící k označení „fyzické“, „biologické“ či prostě „přírodní“ 

(McCall 1992, s. 843). To je v korespondenci s tím, co tvrdí Bourdieu: že mužský a 

ženský habitus posléze „přiřazuje“ těla různým činnostem, mužské těm lepším, 

ženské těm horším – má však za to, že jde o „automatismus principu 

androcentrického dělení“ (Bourdieu 2000, s. 25). 

Bourdieu připouští a odhaluje formování vtělených dispozic prostřednictvím 

socializace – a to jak prostřednictvím procesu individuální socializace (Bourdieu 

1986, s. 242), tak prostřednictvím procesu internalizace externích pravidel a hodnot 

(ibid.). Tyto dispozice jsou formovány s mnohem méně zřetelným ohledem na jejich 

využití jakožto kapitálu, tudíž jejich hodnota jakožto kapitálu může zůstat (a zůstává) 

nerozeznaná – nesou podobu kompetencí (Bourdieu 1986, s. 243-4; Bourdieu 2000, 

s. 25)
6
. Právě z nich se „vtělený kulturní kapitál“ rekrutuje. „Vtělený kulturní 

kapitál“ pak může jako analytický nástroj posloužit například při snaze o porozumění 

významu tělesného vzhledu, módy, ale i projevů tělesnosti v širším smyslu (ibid.). 

Podle McCall může být gender interpretován jako specifická sada těchto kompetencí, 

tedy jako vtělený kulturní kapitál. 

 

 

                                                 
6
 Bourdieu v obou statích používá pojem „Bildung“, což nasvědčuje interpretaci McCall. 
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7.2. Gender jako kapitál. Dvě interpretace. 

Pokud gender jako kapitál tkví ve „vtěleném kulturním kapitálu“ a operuje 

skutečně jako kapitál, poskytuje teorie Bourdieu v zásadě dvě výkladová schémata. 

Jedno, které předpokládá McCall – že se jedná o třídící princip univerzálního 

charakteru, který generuje vlastní formy kapitálu. Druhé, které však většina 

interpretací odmítá – že se jedná o kapitál specifického pole. Z hlediska vnitřní 

konzistence teorie Bourdieu je postulát o genderu jako rovnocenném, 

plnohodnotném třídícím principu poměrně radikální: znamenal by zásadní redefinici 

hlavních východisek, jak se pokusím popsat níže. Nejprve se ale budu věnovat té 

variantě, že by gender mohl operovat jako kapitál ve specifickém poli. 

7.3. První interpretace: Gender jako pole boje o legitimní těla 

Vraťme se zpět k úvodní definici „vtěleného kulturního kapitálu“ a tezi, že 

„určité dispozice se mohou stát formou kapitálu“. Dispozice vycházejí, podle 

Bourdieuovy klasické interpretace, z postavení jedince a jeho rodiny v sociální 

struktuře (Bourdieu 1998, s. 99) – tento proces osvětluje právě role socializace 

v rodině (Bourdieu 1986, s. 243). Formou kapitálu se mohou stát proto, že hierarchie 

společenské stratifikace privileguje některé třídy před jinými: jejich habitus – vkus, 

způsob života, jazyk, kulturní kompetence atd. – se stávají společenskou výhodou, 

kapitálem. V případě vtěleného kapitálu se může jednat o upravenost, kulturu těla a 

péče o něj, o fyzickou kondici ovlivněnou typem vykonávané práce, životním stylem 

i prostředím. To, co si daná sociální skupina osvojuje jako prostý „vlastní životní 

styl“, je ve skutečnosti zdrojem moci ve společnosti, i když ze strany členů a členek 

této skupiny nemusí jít o vědomý a racionální proces (ibid.). 

Chris Shilling ve své knize The Body and Social Theory analyzuje 

Bourdieuovy teze o formování těla napříč jeho dílem. V první řadě připomíná 

Bourdieuův koncept „body hexus“, který označuje „relativní nepoddajnost tělesných 

zvyků“ a je úzce vztažen k pojmu „habitus“. (Shilling 2003, s. 116). Koncept „body 

hexus“ umožňuje uchopit tělesnost jako strukturovanou – implikuje, že lidská těla 

mají (alespoň do nějaké míry) nenáhodnou formu, která odpovídá společenské 

struktuře. Kategorie této struktury ale nemají definitivní, pevný obsah – jako se 

obsah „třídního habitu“ proměňuje v čase, proměňuje se i třídní „body hexus“. 
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Bourdieu zdůrazňuje, že „tělo jedince není nikdy hotové“, protože je stále vystaveno 

společenskému tlaku a celoživotně přetvářeno (ibid.). Shilling připomíná několik 

procesů, jimiž se „třída vpisuje do těla“, například sportovní aktivity, stravu, trávení 

času u televize a v kině, oblékání a líčení. (Shilling 2003, s. 117-118). Podle jeho 

závěrů „[T]řída hluboce ovlivňuje způsoby, jakými lidé rozvíjí svoje těla, a 

symbolickou hodnotu spojenou s partikulárními formami tělesnosti“ (Shilling 2003, 

s. 118). 

Bourdieu ve své stati Sport and Social Class tvrdí, že sport je podobně jako 

umění autonomním polem (Bourdieu 1978, 822), ve kterém se třídy střetávají o 

legitimizaci svojí vlastní definice sportu. Tento „zápas“ je podle něj součástí širšího 

boje o legitimní tělo: 

„The social definition of sport is an object of struggles, (…) the field of 

sporting practices is the site of struggles in which what is at stake, inter alia, is the 

monopolistic capacity to impose the legitimate definition of sporting practice and of 

the legitimate function of sporting activity – amateurism vs. professionalism, 

participant sport vs. spectator sport, distinctive (elite) sport vs. popular (mass) sport; 

(...) this field is itself part of the larger field of struggles over the definition of the 

legitimate body and the legitimate use of the body, struggles which, in addition to the 

agents engaged in the struggle over the definition of sporting uses of the body, also 

involve moralists and especially the clergy, doctors (especially health specialists), 

educators in the broadest sense (marriage guidance counsellors, etc.), pacemakers in 

matters of fashion and taste“ (Bourdieu, 1978, 826 – 7). 

Bourdieu zde popisuje prostor, v jehož ústředí stojí tělo nadané sociálním 

významem, lze hovořit o jeho legitimitě, definici „správného těla“. Právě „širší pole 

boje o definici legitimního těla“ způsobuje znevýhodňování těl nižší třídy, jejich 

tělesné kompetence – vtělený kapitál – jsou méně směnitelné, než kompetence třídy 

vyšší (Shilling, 118). Zdánlivě přirozená, avšak stále se měnící a nehotová lidská těla 

nadaná sociálním významem tedy podléhají mocenskému působení pole, mají vlastní 

habitus – „body hexus“, který zakládá dispozice, jež se stávají součástí vtěleného 

kulturního kapitálu. Pole boje o definici legitimního těla je tudíž myslitelné jako 

kulturní pole, které produkuje různé formy tělesnosti. 
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7.3.1. Charakteristika kulturního pole 

Loïc Waquant ve své shrnující stati píše: „Různé sféry života – umění, věda, 

náboženství, hospodářství, politika atd. – mají sklon vytvářet oddělené mikrokosmy, 

jež Bourdieu nazývá pole a které mají vlastní pravidla, řád a formy autority.“ 

(Wacquant 2002). Podle definice, kterou Bourdieu podává v Pravidlech umění, ale 

také podrobněji v článku o genezi „čisté estetiky“ (Bourdieu 2010, Bourdieu 1987), 

se „pole“ vyznačuje „stupněm autonomie“, „hodnotami“ (smyslem) odlišitelnými od 

hodnot „vnějších požadavků“ (Bourdieu 1987, s. 202), veřejných tlaků (Bourdieu 

2010, s. 286).  

V obecnosti lze říci, že ze základního mocenského pole s dominujícím 

ekonomickým principem (na úkor kulturního) se prostřednictvím autonomních 

hodnot vymezují další pole, která diverzifikují oblast kulturní a tím vytváří další 

prostory pro transfery kapitálu. Zjednodušeně řečeno, varieta různých polí kulturní 

produkce umožňuje efektivněji a dlouhodobě čelit dominující ekonomické tendenci. 

Je to patrné z argumentace, kterou Bourdieu používá při kritice mocenského 

vzestupu neoliberalismu: 

„The transition to "liberalism" takes place in an imperceptible manner (...). Its 

most terrible consequences are those of the long term. These effects themselves are 

concealed, paradoxically, by the resistance to which this transition is currently giving 

rise among those who defend the old order by drawing on the resources it contained, 

on old solidarities, on reserves of social capital that protect an entire portion of the 

present social order from falling into anomie. This social capital is fated to wither 

away - although not in the short run - if it is not renewed and reproduced.“ (Bourdieu 

1998b) 

Neustále „ohrožující“ ekonomický princip (ekonomický redukcionismus) tedy 

může nenávratně poškodit prostor společenského uspořádání, pokud nedovolí 

existenci jiných hodnot, než svých vlastních. Silné „kulturní pole“ má představovat 

jakousi sociální hráz. (Neo)liberalismus se zaštiťuje bojem proti starému a 

konzervativnímu, jenže konzervativní pozice jsou zároveň ty, ze kterých lze hájit jiné 

než ekonomicko-redukcionalistické hodnoty (srovnej resignifikaci u Fraser; Fraser 

2009, s. 5): 
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„But these same forces of "conservation", which it is too easy to treat as 

conservative, are also, from another point of view, forces of resistance to the 

establishment of the new order [of neoliberalism] and can become subversive forces. 

If there is still cause for some hope, it is that forces still exist, both in state 

institutions and in the orientations of social actors (notably individuals and groups 

most attached to these institutions, those with a tradition of civil and public service) 

that, under the appearance of simply defending an order that has disappeared and its 

corresponding "privileges" (which is what they will immediately be accused of), will 

be able to resist the challenge only by working to invent and construct a new social 

order.“ (Bourdieu 1998b). 

Bourdieu tedy říká, že jednotlivá pole vytvářející „kulturní“ antipod 

ekonomickému principu „vyvázanému z moci prostřednictvím globalizace trhů“ 

(ibid.) mohou být jako jediná zdrojem rezistence vůči této moci; na jejich bázi může 

vzejít nové sociální uspořádání, jehož „jedinou zákonitostí nebude prosazování 

egoistických zájmů a individuální touhy po zisku“ a které „vytvoří prostor pro 

kolektivy orientované na cíle, jichž má dosáhnout celý kolektiv a které také celý 

kolektiv schvaluje“, jakkoliv se dnes emancipačním a liberálním perspektivám 

mohou zdát tyto konzervativní instituce překonané a hodné změny. S autonomními 

hodnotami těchto polí by neměli tvrdě válčit ti, jimž zrovna nevyhovují: Bourdieu de 

facto vyzývá k vyhlášení přechodného míru mezi konzervativními a „avantgardními“ 

(či moderními) póly v polích, která jsou na nejvyšší rovině strukturace kultury. Nové 

uspořádání nevznikne bez společenských institucí sledujících (ne-ekonomicky 

definovaný) „veřejný zájem“: „[T]he public interest will never emerge, even at the 

cost of a few mathematical errors, from the vision of accountants (in an earlier period 

one would have said of "shopkeepers") that the new belief system presents as the 

supreme form of human accomplishment.“ (ibid). 

„Kulturní“ v opozici k „ekonomickému“ je tedy jakousi garancí nepodléhání 

dominujícímu principu: jeho definice je arbitrární, splňuje-li požadavek na 

autonomní hodnoty, které nejsou ryze ekonomické. „Legitimní tělo“ jako specifická 

hodnota pole genderu by pak muselo stát v opozici k ekonomickému principu, 

vymezit se proti němu. Pole genderu by pak samo muselo být stratifikované 

ústředním ekonomicko – kulturním principem. 
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7.3.2. Tři problémy genderu a kulturního pole boje o legitimní těla 

Koncept genderu jako pole je problematický a nevyplývá ani z konceptualizace 

Bourdieu, ani není jako platný přijímán řadou feministických autorek a autorů, kteří s 

teorií Bourdieu pracují (Moi 1991, s. 1036; Lowell 2004, s 48, McCall 1992, s. 842, 

McNay 2004, s. 185). Důvodů je vícero, mezi základní patří obtížná myslitelnost 

jeho „produktivity“ a institucionálního fungování jakožto pole. Pokud by totiž gender 

fungoval jako sociální pole, bylo by poměrně snadné nalézt „producenty“ a 

„konzumující“: tyto pozice by vyplývaly ze struktury takového pole. Níže se 

pokusím nastínit tři problémy, které se s myšlení genderu jako pole spojují při snaze 

jej začlenit do širší teorie Bourdieu. Na druhou stranu se pokusím také naznačit 

implikace tohoto čtení, které mohou být inspirativní ve vztahu k některým 

problémům, které jsou součástí tradice feministického myšlení. 

7.3.2.1. Legitimí tělo, nebo legitimní těla? 

První problém s myšlením genderu jako pole tkví v jeho hodnotách, „o co“ 

v něm vlastně jde. V argumentaci McCall dále je použit pojem „vtělený kulturní 

kapitál“, který se váže ke konceptu „širšího boje o legitimní definici těla“ (Bourdieu 

1986, s. 243; Bourdieu 1978, s. 826). Specifickými hodnotami pole je „estetika 

tělesnosti“, nebo šířeji „móda“; pravidla mají podobu časopiseckých a expertních 

článků o „zdravém a krásném těle“; média a experti nejrůznějšího druhu se ucházejí 

o pozici autority v daném poli (Bourdieu 1978, s. 826). 

Bourdieu pole „boje o definici legitimního těla“ popisuje jako „třídně 

strukturované“ – jednotlivé tělesné formace jsou afirmovány (v zásadě arbitrárně) 

k formacím třídním, což je v souladu s pojetím tříd jako základních struktur 

společnosti, a ekonomicko kulturního kapitálu jako ústředního distributivního 

mechanismu (ibid., 826-7). Podobně by měla fungovat „genderová strukturovanost“. 

Třídy bojují o definici legitimního těla mezi sebou: snaží se prosadit své definice 

jako univerzálně platné a ustavit taková pravidla, podle kterých zrovna po jejich 

ideálu spojeném s tělesností (například rovnost, svalnatost, zdraví...) mají toužit 

úplně všichni. Opak tohoto ideálu (shrbenost, slabost, nemocnost) je pak spojován 

s méně mocnou třídou, která si jej dlouhodobým působením osvojuje. Také v 

genderovaném poli by v souladu s touto konceptualizací měly být sváděny boje o 
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prosazení hodnot „ženskosti“ a „mužskosti“ jako univerzálních (a univerzálně 

chtěných), jestliže gender operuje jako třídící princip strukturující pole. Jinými slovy, 

v takovém genderovém poli, které produkuje vtělený kulturní kapitál, by se měl vést 

boj o to, zda je pro člověka legitimnější ženské nebo mužské tělo. 

Tato perspektiva může být inspirativní při analýze medicínské konstrukce 

mužství, jak ji popisuje například Fausto-Sterling (Fausto-Sterling 1997), nebo při 

popisu „feminizace jako estetizace a kulturalizace práce“, která podle Lisy Adkins 

vede ke spojování určitých typů práce s image, vzhledem a tělesným stylem 

„ženského“ charakteru, který se ale vyžaduje od žen i od mužů (Adkins 2001, s. 

674). Nesamozřejmost těl může také částečně bourdieuovskou analýzu otevírat 

konceptu queer. Zároveň ale na úrovni těch institucí, které by měly fungovat jako 

součást infrastruktury pole (média, módní kritika, lékařská věda, sportovní, výživoví 

a jiní specialisté) probíhá důsledné oddělování ideálů spojených s genderovými 

identitami: zpravidla není reprodukován jeden univerzální ideál těla, ale ideály dvou 

těl – ženského a mužského – jako ideály o sobě, jak upozorňuje Šmausová 

(Šmausová 2002, s. 17). Tyto formy kulturní produkce pracují spíše s definicí 

legitimních těl, než jednoho legitimního těla. Klade-li si Šmausová otázku, kdo 

„garantuje jednotu diference“ (ibid.), pojmenovává problém spočívající v představě, 

že genderové identity jsou produkovány kulturním polem – kulturně-ekonomická 

báze veřejné moci neumí vysvětlit nenahodilost (garanci) jednoty diference. 

7.3.2.2. Autonomní muž, komerční žena? 

Druhým problémem je postavení pole boje o definici legitimního těla 

v sociálním prostoru. Podle Wacquanta, jak bylo zmíněno výše, jsou kulturní pole 

vždy odvozená od ekonomického principu, což způsobuje jejich vnitřní strukturaci 

prostřednictvím vnější hierarchizace – „pólování“ pole, přičemž vždy na jedné straně 

stojí ti, jež prosazují hodnoty odvozené z autonomie pole samého (vrcholem jsou pak 

analogie „umění pro umění“, odkazující ke snaze o absolutní osamostatnění pole); na 

straně druhé „komerční“ nebo „konzumní“ uživatelé příslušné produkce. Jestliže 

v poli proti sobě stojí „ženy“ a „muži“ jako výsledky produkce pole, přičemž 

zároveň gender operuje v kulturním poli, měly by existovat rozdíly v kategoriích této 

produkce v termínech „vyšší“ a „nižší“, a zejména „čisté“ a „komerční“ (Bourdieu 

2010, s. 286). 
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Pokud bychom na základě konceptu „těla jako těla viděného“, který 

v Nadvládě mužů používá Bourdieu (Bourdieu 2000, s. 61), tedy na základě evidence 

důrazného spojování ženských těl s přitažlivostí, krásou, estetičnem (ibid., s. 63), 

usoudili, že „čistým“ pólem pole, ve kterém jde o legitimní tělo, jsou spíše ženy, 

vedlo by to k následující úvaze: takové pole, které dokáže před veřejností trvale 

obhajovat existenci a vlastní hodnotu svých kategorií, má podle výše zmíněné logiky 

Bourdieu vysokou míru refrakce, způsobenou vysokou autonomií pole. Ta by však 

znamenala dominanci hodnot „čistého pólu“ v poli; převážil-li by v něm pól 

komerční, pole by o svou autonomii přišlo (vymezuje se nakonec proti 

ekonomickému principu). V genderovém poli, ve kterém jde o legitimní tělo, by tedy 

musela „vládnout“ ženskost a „mužskost“ by byla chápána jako méně legitimní, 

nedokonalá. Vysoká míra refrakce pole by pak měla zajišťovat, že širší veřejnost 

přijme tuto kategorizaci včetně jejího mocenského rozměru. Shrnuto, pokud by 

„ženskost“ byla čistým pólem genderového pole, které je vysoce autonomní a tudíž 

se zdá nezpochybnitelné, musela by široká veřejnost přijímat její nadřazené 

postavení.  

Pokud bychom za „čistý“ pól tohoto pole naopak považovali mužství, osvětluje 

to ovšem produkci ženských těl jako „určených ke konzumu“ („závislých na percepci 

druhých“, Bourdieu 2000, s. 61). Poněkud mlhavější je představa o tom, jaké 

instituce vlastně existenci tohoto pole umožňují – kdo či co je „producent“. 

V takovém případě by navíc v poli boje o legitimní tělo nemohlo jít pouze o jeho 

„estetičnost“ a „vizáž“ – tělo jako z vnějšku recipované, tedy „konzumované“ (o 

estetičnosti těl jako hodnotě se ještě zmiňuji níže). Lepší by zřejmě bylo vztáhnout 

boj o legitimní tělo k otázce po tom, jaké a především k čemu má tělo být (říká také 

Bourdieu, když píše o „legitimním používání těla“ (Bourdieu 1978, s. 826)). 

7.3.2.3. Vertikální stratifikace a transverzální působení genderu 

Třetí problém konceptu genderového kulturního pole, ve kterém funguje 

gender jako kulturní kapitál, je, zda dokáže plnohodnotně objasnit jev, který popisuje 

McCall v souladu s Bourdieu: že totiž gender stratifikuje vertikálně, uvnitř tříd. 

Vázání genderu na tělesnost může vysvětlovat transverzální působení 

genderových kategorií – tělo je v jednání aktéra vždy přítomnou a druhými 
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viditelnou složkou. Bourdieu v článku o sociální strukturaci sportu popisuje tělo jako 

integrační a syntetický operátor: „[A] synthesizing agent par excellence, which 

integrates everything that it incorporates“ (Bourdieu 1978, s. 834). Terry Lovell ve 

své stati Bourdieu, class and gender. ‚The return of the living dead‘? v návaznosti na 

koncept Moi a Beauvoir nazývá právě tento moment „tělo jako situace“: „We are 

‚thrown‘ into sexed bodies into our gender identity. (...) Our female bodies are our 

‚situation‘“. (Lovell 2004, s. 53; viz také Moi 1991 a Beauvoir 1967). Lovell ale 

poukazuje na problém, který vyvstává při snaze ztotožnit „tělo jako situaci“ 

s konceptem „genderu jako seriality“, jak jej popisuje Iris Marion Young. Podle ní 

sice ženské tělo vytváří specifickou (ženskou) situaci, serialita se ale odvozuje od 

různých forem „ženskosti“: „Whether we are ‚called‘ into gendered identities/politics 

through being constituted as groups on the basis of transient seriality, only women 

can be ‚called‘ as women. But women may become part of a gender-series or status 

groups on a differential basis: mothers, ‚childfree‘, professional women, unpaid 

cares, intellectual women, etc.“ (Lovel 2004, s. 53). Jde v zásadě o stejný problém, 

který nastiňuje sama Young: jak skloubit koncept, který označuje „subjektivitu“, 

s konceptem, který vypovídá o „strukturální produkci“? (Young 2010, s. 150). 

Lovell v zásadě poukazuje na skutečnost, že gender jako operátor produkuje 

různé formy habitu, které vstupují do různých jiných polí, a varieta pozic není 

podmíněná třídně, ale sepcificky odvozeně od té které genderové kategorie. Výše 

jsem zmínila například pole rodiny, kde gender hraje roli tímto způsobem (první 

dcera, druhý syn, matka, otec...). Takže tělo je podle Bourdieu manifestací habitu 

(Bourdieu 1978, s. 834), který v tomto případě odráží jak třídní diverzitu, tak 

genderovanost, které nesplývají, ale jako stratifikátory se propojují v celek – 

konkrétní formy „ženskostí“ a „mužskostí“ odpovídajcí různým třídám (McCall 

1992, s. 842). Jenže pokud Bourdieu o formování tělesnosti hovoří jako o třídně 

strukturovaném, je třídní strukturace něco, co podmiňuje celou společnost: v různých 

kontextech se díky tomuto propojení může spojovat habitus a pozice. Pole kulturní 

produkce, které by produkovalo genderové identity, samo ale nedokáže ovlivnit 

„genderovou strukturovanost“ jiných struktur, pokud samo nemá přístup 

k infrastruktuře podobné ekonomicko-kulturní diferenci. 
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7.4. Druhá interpretace: Gender jako třídící princip 

Obraťme nyní pozornost k tomu, jak podle Bourdieu a McCall vzniká „vtělený 

kulturní kapitál“. McCall říká, že se jedná o dispozice, tělesné kompetence, jež 

umožňují v poli zaujímat pozice. Tyto dispozice jsou obsaženy v tělesném habitu. 

Klíčová otázka se tedy vztahuje k tomu, jak je tělesný habitus formován, jakým 

mocenským tlakům podléhá a jak se strukturuje. 

7.4.1. Sociální řád se vpisuje do těl 

Bourdieu v závěru článku Sport and Social Class píše: „The class variation in 

these practises derive not only from variations in the factors which make it possible 

or impossible to meet their economic or cultural cost but also from the variations in 

the perception and appreciation of the immediate or deffered profits accruing from 

the different sporting practises.“ (Bourdieu 1978, s. 835). Preferované sportovní 

praktiky – způsoby modifikace těla – tedy nejsou přímým důsledkem sociálních 

podmínek dané třídy, jejich preference se odvíjí též od vnímání a oceňování 

výsledků, které přináší. Tělo není formováno jen fyziologickou mechanikou 

existence, jako je například složení stravy, charakter vykonávané práce a pohybu, 

četnost a typ nemocí; ale také představou o tom, že určité tělesné kompetence jsou 

podstatné, výhodné, hodné uznání. Preference sportovních aktivit vyžadují povědomí 

o tom, co „je pro mě vhodné“ (Bourdieu 1978, s. 836) – povědomí o vkusu 

odpovídajícím sociálnímu statusu jedince. Jsou-li preference sportovních aktivit 

zasazeny do širšího pole boje o definici legitimního těla, nepochybně pro tento boj 

platí stejný princip: nejde jen o konflikt na bázi materiálních determinantů, jde také o 

konflikt vkusu.  

Tělesné dispozice jsou tedy dvojnásobně nenahodilé: odráží bytostně 

materiální podmínky sociální skupiny, do které aktér patří (například třídy), jako i  

její sdílené představy o správném těle. Tato představa syntetizuje symbolickou 

rovinu skupinového habitu: je neoddělitelná od skupinového vkusu jako celku, je 

jeho fyzickým zhmotněním a manifestací navenek: „the ’body-for-others’ is the 

visible manifestation of the person, of the ’idea it wants to give of itself’, its 

’character’, i.e. its values and capacities“ (Bourdieu 1978, s. 834). Tímto procesem 

se historicky přibližuje rovina materiální s rovinou vkusu: variabilní těla jsou stále 
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intenzivněji sociálně tříděna a přiřazována prostřednictvím svých dispozic k pozicím 

v sociální struktuře a jejich implikacím. Nejen genderový, ale i obecně sociální řád se 

vpisuje do těl. 

7.4.2. Funkční těla. 

Když se Bourdieu věnuje popisu specifického vkusu těla u dělnické třídy, 

charakterizuje jej pojmem „instrumentální“ nebo „funkční“: 

„[I]t is the relation to one’s own body, a fundamental aspect of the habitus, 

which distinguishes the working classes from the privileged classes (...). On one side, 

there is the instrumental relation to the body which the working classes express in all 

the practices centred on the body, whether in dieting or beauty care, relation to 

illness or medication (...). On the other side, there is the tendency of the privileged 

classes to treat the body as an end in itself, with variants according to whether the 

emphasis is placed on the intrinsic functioning of the body as an organism (...) or on 

the appearance of the body as a perceptible configuration, the ’physique’, i.e. the 

body-for-others.“ (Bourdieu 1978, s. 838) 

Genealogie habitu dělnické třídy vede pojetí vlastního těla jako nástroje k 

využití: těla vhodného pro (manuální) práci. V opozici proti tomu staví Bourdieu 

„estetická“ těla vyšších tříd, kde podstatnější než užitečnost těl je jejich libost, krása. 

„Funkčnost“ (ani „estetičnost“) ale pro Bourdieu nemůže být vysloveně 

determinující, určující charakteristika dané třídy, jako spíš kontinuální tlak, 

vyplývající z historických forem společenské organizace a podložený samotným 

charakterem moci, jež tuto společenskou organizaci podmiňuje. To dovozuji 

z Nadvlády mužů a chápání těl jako těl určených k něčemu: analogicky k „tělu ženy“ 

je „tělo dělníka“ zdánlivou příčinou jeho společenské role (Bourdieu 2000, s. 24). 

Vztah nadvlády se tak legitimizuje tím, že se z něj činí součást přirozenosti (ibid.) i u 

„dělnické třídy“.  

Ve skutečnosti Bourdieu popisuje stejné výsledky působení tlaku sociálního 

řádu: některá těla jsou konstruována jako „estetická“, jako „těla pro druhé“. Zatímco 

však v případě žen Bourdieu dovozuje, že je tento proces „zvěcňuje“ a „činí závislé“ 

(Bourdieu 2000, s. 61), v případě třídy je to naopak. Dělnické třídy tedy svoje těla 

„pěstují k práci“, zatímco jejich materiální podmínky efektivně brání dosažení 
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„estetičnosti“ těl vyšší třídy – zjednodušeně řečeno, těla fyzicky opracovaná do 

robustní, houževnaté, křivé a nemocné podoby, nemohou z podstaty dostát ideálu 

estetického těla vyšší třídy. Internalizovaný vztah nadvlády tak na úrovni binární 

opozice má ambivalentní význam: v případě tříd platí, že „estetické“ je lepší než 

„funkční“; v případě genderu je ale „estetické“ závislé na vnějším pohledu. Tato 

konceptualizace ve skutečnosti vede k vážnému zpochybnění konceptu 

„symbolického řádu“: jak tato ambivalentní opozice zapadá do představy 

symbolického řádu homologických struktur?  

Výsledky působení tlaku (tedy to, zda jde o tělo estetické nebo funkční) zjevně 

nejsou „homologické“ z hlediska zachování mocenské nerovnosti. V Nadvládě mužů 

Bourdieu také píše o tom, že ženy od mužů odlišuje samotný „vztah k tělu“ 

(Bourdieu 2000, s. 60), onen „fundamentální aspekt habitu“ (Bourdieu 1978, s. 838). 

„Funkční přístup“ k tělu tedy není nic, co by podle Bourdieu třídu ustavovalo – spíše 

ji dlouhodobě charakterizuje, je jejím sociálně vepsaným habitem (Bourdieu 2000, s. 

25). Sociální řád, který se vetkává do těl a v podobě kapitálu proměněného ve 

zdánlivě fyzické dispozice, jako je intelekt, hudební sluch či různé formy nadání, 

vytváří v dlouhodobém měřítku těla predisponovaná k získávání (kulturního) 

kapitálu a těla, která predisponovaná nejsou: budoucí elity a budoucí dělnické třídy. 

Společně s tím se formuje i vkus odpovídající daným třídám, který rozvoj zdánlivě 

přirozených dispozic ještě koriguje do správných kolejí: „funkční přístup“ značí, že 

se dispozice dělnické třídy formují (nezáměrně) směrem k těm aspektům, které ji 

strukturálně charakterizují – k práci, respektive k méně výhodnému postavení ve 

vztahu k výrobním prostředkům.  

Je toto pojetí užitečné pro osvětlení mechanismů formování genderovaných 

těl? Pokud genderu jako třídícímu principu přiložíme stejnou platnost, jako řádu 

ustavujícímu třídu, pak nepochybně můžeme výše popsaný mechanismus vztáhnout i 

na formování ženských a mužských těl. Mechanismus navíc poměrně dobře 

odpovídá tomu, co Bourdieu popisuje v Nadvládě mužů. Podstatné je ovšem, jak v 

kontextu genderového řádu pracovat s pojmem „funkčnost“.  

Rozdíl mezi genderem a řádem ustavujícím třídy netkví v jejich povaze – jsou 

to distinktivní mechanismy, osy moci. Rozdíl spočívá v tom, jaký prostor tyto osy 

protínají, ve vztahu k čemu činí nevyvážené distinkce (na tomto místě připomínám 
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jeden ze závěrů úvah nad možností fungování genderu jako pole – že totiž jde o to, 

jaká těla se k čemu hodí). Jak jsem argumentovala výše, ekonomicko-kulturní 

opozice vytváří třídění ve vztahu ke společenské produkci: celá konceptualizace 

kulturních polí, které se vymezují proti ekonomické produkci, je svébytnou, 

zmnoženou formou produkce. V duchu Firestone (Firestone 1960, s. 13-14) by pak 

zásadní implikací vyplývající z přijetí genderu za ústřední třídící princip stejné 

platnosti, jako distinkce ekonomicko – kulturní, bylo, že druhým takovým principem 

organizujícím společnost je reprodukce. 

7.4.3. Produkce a reprodukce. 

V dodatku ke kapitole Duch státu v Teorii jednání Bourdieu pojednává o 

„rodině“. Podle něj jde o jakýsi imperativ „imanentní všem habitům“, který třídí a 

strukturuje realitu (Bourdieu 1998, s. 97-98). Je to „zakládající princip“, sám sociální 

povahy (ibid., s. 96). „Imperativ“ rodiny se projevuje ve společenském tlaku, i v tom, 

že fluidní představa rodiny jako smyslu není v korespondenci s praktickými formami 

„rodin“ (ibid., s. 96). Rodina podle Bourdieu ve společnosti v „udržování“ 

(sociálního řádu), „předávání“ (dědictví a jména) a biologické i sociální reprodukci 

(ibid., s. 99). Zároveň Bourdieu postuluje tezi, že rodina má tendenci „fungovat jako 

pole“ (ibid., s. 98) a má ve vztahu ke společenské struktuře konstitutivní povahu 

(ibid., 101). Je jakýmsi prolnutím „soukromého“ do „veřejného“ (ibid., s. 95 a 102-

103), sociálním prostorem, který organizuje reprodukci a byl zároveň podroben 

principu produkce. (ibid.). Hlavní funkcí rodiny je údajně de facto reprodukovat 

produkci – Bourdieu používá pojem „péče o kapitál“ (ibid., s. 100), která je „zejména 

prací žen“ (ibid., s. 98).  

Rigidnost, kterou vytýká Young Bourdieu, a kritika orientovaná na přílišný 

androcentrismus a „neuchopení podstaty“ v psychoanalytickém smyslu, se obě 

vztahují k explanaci mocenských vztahů v tomto mezním prostoru – v „rodině“. 

Pokud má ale „rodina“ transcendentální charakter a jejím imperativem je reprodukce, 

je „rodina“ ve skutečnosti pouze jednou z manifestací tohoto symbolického 

transcendentálna v praxi, organizaci lidské společnosti – asi jako je „pole umění“ 

konkrétně manifestací ekonomicko-kulturního třídění společnosti v praxi. Bourdieu 

sám píše, že existence rodiny vyžaduje její praktickou performanci – vyžaduje 

praktické úsilí, praktickou práci (ibid., s. 98). Péče, která v rodině je přisouzena 
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ženám, je tedy pouze popis typu jednání, lidské praxe – a nedotýká se podstaty 

mocenských principů, které tuto praxi ustavily. Pokud by v popisu rodiny zaměnil 

pojem „rodina“ a „reprodukce“ (která je jejím smyslem, principem), prohlásil by, že 

„při reprodukci je péče prací žen“. To lze považovat za systémovou tautologii: 

třídění podle reprodukce přisuzuje jednoznačně reproduktivní činnosti (udržování, 

předávání, péči) té kategorii, kterou označuje jako „ženskou“, podobně jako třídění 

podle produkce přisuzuje jednoznačně produktivní činnosti té kategorii, kterou 

označuje jako ekonomickou. 

Přijetí reprodukce jako třídícího principu ustavujícího sociální realitu má 

podstatný důsledek. Bourdieu na jiném místě v Teorii jednání tvrdí, že „kapitál je 

akumulovaná práce“ (Bourdieu 1986, s. 241). Práce motivovaná reprodukcí je tedy 

zdrojem specifického typu společenské moci, specifického kapitálu – nikoliv 

skulturního v tom smyslu, jak jej definuje Bourdieu, tedy orientovaného na produkci. 

Výše zmíněné konceptualizace erotického kapitálu (Hakim 2010) a emočního 

kapitálu (Ryan 2004) mohou být jeho subformami a operovat souběžně. Může jít 

také o kapitál „vtělený“, jak argumentuje McCall. Objasnění konceptu reprodukčního 

kapitálu může přiblížit ještě jedna analogie: Bourdieu má ekonomický kapitál opřený 

o „původní“ kategorii produkční distinkce v zásadě přímou, samozřejmou a 

explicitní podobu (peníze a statky) (Bourdieu 1998, s. 125). Tato „přímost“ a 

„samozřejmost“ může být vodítkem k dalšímu rozvíjení konceptu reprodukčního 

kapitálu, jeho forem i uchopení „soukromého“ a „veřejného“. 

Když Bourdieu popisuje vztah mezi ekonomickým a kulturním – kategoriemi 

produkce –, vychází z konceptu „popření ekonomické hodnoty“, které se podle něj – 

a v odkazu na Mausse – projevuje například v logice daru. Základním distinktivním 

aspektem oddělení směny a daru je „umělá clona“ (Bourdieu 1998, s. 123) časového 

intervalu, která vytváří iluzi, že „dar nečeká na zhodnocení“ (ibid.). Odlišení 

kulturního od ekonomického tedy probíhá formou sebemystifikace a kolektivního 

klamu (ibid., s.124), popřením explicitního ekonomického účelu (ibid., s. 125). 

V tomto prostoru se vytváří „dvě opačné pravdy“ (ibid., s. 124), mezi kterými je 

nutno volit a které mezi sebou pojí mocenské pnutí. V tomto silovém poli na úrovni 

struktury vzniká podle Bourdieu symbolika (ibid., s. 128) – a ta se pojí s konceptem 

„uznávání“ (ibid., s. 81). Pokud bychom přijali reprodukci za princip analogický 

s produkcí, vzniká „mužsko – ženské“ dělení popřením explicitnosti reprodukce: 
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odvozená kategorie s reprodukcí zdánlivě „nemá nic společného“, jde o její opačnou 

pravdu. Symbolika spojená s uznáváním zde vzniká analogickým způsobem. V obou 

případech je způsobena mocí přítomnou s možností/nutností volit mezi jedním či 

druhým: tato dilemata v relační teorii ustavují sociální prostor. Jak poukazuje 

Bourdieu, samotný pojem „prostor“ odkazuje k dimenzionalitě (ibid., s. 13) – bez 

symbolické roviny a moci vytvářející nutnost činit jednoznačné volby by tento 

prostor byl spíše přímkou, osou jednoznačnosti, nevyhnutnosti a determinace. 

Působení třídících principů vytvářejících binární opozice je tedy nutné číst jako 

mechanismus vytváření a udržování sociální reality, vytvářející prostor jednání. 

Odvozené dimenze zpochybňují výlučnost a imperativ kategorií původních – a 

tím je zviditelňují. Explicitnost ekonomického utiliarismu pak můžeme číst 

analogicky explicitnosti utiliarismu chápání žen jako „rodiček dětí“. Tyto formy 

utiliarismu vyhrocující oba imperativy ale nejsou nutně opoziční v pravém slova 

smyslu (tak, že by „ekonomické“ bylo opačnou pravdou „rodičského“): opakem 

prvého je ne-ekonomické, opakem druhého ne-rodičské. Tato perspektiva poskytuje 

východisko pro interpretaci „symbolického řádu“, jak jej Bourdieu popisuje 

v Nadvládě mužů – spočívá na tezi, že symbolický řád se nekonstruuje pouze 

symetricky tak, že se spojuje vždy „méně uznávané“ s „více uznávaným“, ale že 

samotné chápání uznání je produkováno na symbolické úrovni střetem různých 

třídících principů, jejichž schopnost vytvářet nové formy nutných voleb vůbec 

symboliku podmiňuje. Umožňuje chápat symbolické násilí, kterým Bourdieu 

vysvětluje postavení žen ve společnosti, ne jako konstrukci homologických opozic 

spojených „supersilným sociálním lepidlem“, jak ji kriticky označuje Witz, ale jako 

výsledek dominance „produkčního“ nad „reprodukčním“ v symbolickém prostoru. 

Teze Bourdieu, že „tradiční opozice mezi veřejným a soukromým ve skutečnosti 

maskuje, do jaké míry je veřejné přítomno v soukromém“ (ibid., s. 102) by poté byla 

možná číst i obráceně: že tato opozice se udržuje silou veřejného, které se snaží 

zamaskovat, do jaké míry je v něm přítomno soukromé. Vysvětlovalo by to také 

omezené možnosti využití reprodukčního kapitálu ve společnosti, která z veřejného 

vytlačuje to, co má reprodukční charakter. Analýza vztahů mezi principem produkce 

a reprodukce, která by mohla objasnit propojení obou principů v teorii Bourdieu, 

však přesahuje rámec této práce. 
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8. Závěry. Feministická kritika Bourdieu a její implikace 

Výše jsem zmínila, že přijetí teze o genderu jako plnohodnotném třídícím 

principu, který funguje analogicky ekonomicko – kulturní distinkci produkující třídy, 

by mělo výrazné implikace pro teorii Bourdieu jako takovou. Dotýká se totiž 

ústředního předpokladu, že základem společnosti je mocenský řád produkce, který 

rýsuje osy mocenského působení všech společenských institucí, motivací 

k sociálnímu jednání, společenské symboliky. Tuto tezi lze pojmenovat jako kritiku 

bourdieuovského esencialismu z feministických pozic. Níže nejprve krátce shrnu, jak 

by přijetí genderu jako druhého ústředního třídícího principu (respektive reprodukce 

jako osy, na které se třídění vykonává) odpovědělo na výzvy, které Moi teorii 

Bourdieu klade. Následně se budu věnovat implikacím, které tento postulát má pro 

feministické čtení Bourdieu, a také vybraným dopadům, které tato kritika má vůči 

této teorii samotné. 

8.1. Produkce, reprodukce a argumenty Moi 

Předpoklad Moi, že Bourdieu ve své teorii poskytuje východiska pro 

emancipaci žen, vedl v zásadě k požadavku, aby gender operoval jako kapitál: aby 

bylo možné adresovat genderové nerovnosti, musí být k dispozici takové formy 

kapitálu, na které genderový řád zakládá. Požadavek kapitálu vzešel i z dalšího 

předpokladu Moi – že Bourdieu dokáže překlenout esencialistické a ne-

esencialistické polohy feminismu analogickým způsobem, jakým řeší problém 

myšlených tříd a reálné třídní praxe. I v tomto případě se ukázalo jako zásadní 

propojení obou rovin úrovní společenské organizace, která je ekvivalentní kapitálu. 

Oba dva požadavky ústící v nezbytnost přiřknout genderu působení na úrovni 

kapitálu jsou naplněny pojetím genderu jako třídícího principu, který se podílí na 

ustavování společenské struktury stejně jako ekonomicko – kulturní distinkce. 

Předpoklad, že Bourdieu „dělá sociologii ze všeho“, narazil na omezenou explikační 

schopnost jeho teorie poradit si s těmi sférami lidské praxe, které mají spíše 

soukromý charakter: ekonomicko – kulturní distinkce pro vysvětlení této roviny 

lidské praxe nemusí stačit. Pokud přijmeme gender za třídící princip, který má 

konstitutivní charakter ve vztahu k sociálnímu řádu, otevírá se prostor pro 

vysvětlování „soukromé“ roviny lidské praxe přednostně prostřednictvím této 

perspektivy. 



74 

 

Kde se však Bourdieu a Moi zatím nestřetávají, je vztah teorie Bourdieu 

k psychoanalytickým výhodiskům. Přijetí reprodukce za třídící princip bez dalšího 

ještě nevolá po radikálním otevření teorie Bourdieu psychoanalýze, je dokonce 

v rozporu proti tomu, co například ukazuje Steinmetz, že totiž Bourdieu ve svém díle 

na psychoanalytická východiska stále častěji narážel (Steinmetz 2006, s. 1). 

Reprodukce je imperativem stejného řádu jako produkce – reprodukce není totéž, co 

„sexualita“, „podvědomí“ ani „libido“ (a také nelze přesvědčivě doložit, že je bude 

umět vysvětlovat). Teprve další rozpracování potenciálního vztahu mezi produkcí a 

reprodukcí v teorii Bourdieu by mohlo objasnit, zda kritika Bourdieu z pozic 

psychoanalytických směrů přetrvává, protože zahrnutí konceptu reprodukce 

neposkytuje výkladový rámec pro ty případy, kde Bourdieu má dosud selhávat. 

Samostatnou pozornost by bylo vhodné věnovat také vzájemnému vztahu teorie 

Bourdieu a díla Simone de Bouvoir, ze které při kritice Bourdieu čerpá jak Firestone 

(Firestone 1970, s. 7), tak Toril Moi (Moi 1991, s. 1032). 

8.2. Implikace kritiky pro feministické myšlení 

Hlavní implikace mají v zásadě analytickou povahu. Kritika a rozšíření 

Bourdieu totiž může usnadnit zpřístupnění jeho teoretického aparátu pro promýšlení 

a analýzu zejména některých témat, která jsou předmětem zájmu feministického 

myšlení – intersekcionality a vztahu produkce a reprodukce. 

8.2.1. Intersekcionalita 

V tomto bodě jde o interpretaci dvou poznámek, které činí Bourdieu 

v Nadvládě mužů a Teorii jednání: že se boj za práva žen nesmí nechat izolovat 

„v pozicích vysloveně feministických“ (Bourdieu 2000, s. 106) a že „rodina [anebo 

nově reprodukce] je podstata specifické ontologie sociálních skupin (etnik, národů)“ 

(Bourdieu 1998, s. 97).  

Přijetí teze, že gender je třídícím principem stejného řádu, platnosti i účinnosti, 

jako Bourdieu předpokládá u ekonomicko – kultruního třídění, neznamená, že jeden 

princip nahrazuje druhý. Implikuje spíše, že je potřeba oba principy – produkci i 

reprodukci – při analýze společenského řádu posuzovat společně. Sociální analýza na 

základě bourdieovských východisek by podle této logiky neměla být pouze třídní, či 

pouze feministická, ale vždy společná: pouze souběžný pohled by dokázal 
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komplexně vysvětlit působení sociálního řádu na rovině symbolické, individuální i 

praktické, a stejně tak komplexní sociální dynamiku. Taková analýza navíc staví 

problém etnicity do perspektivy, ve které fakticky nejde pouze o „kulturní kapitál“, 

ale o kapitál reprodukční – což může být užitečné analytické rozlišení. 

8.2.2. Vztah produkce a reprodukce 

Nejzávažnějším důsledkem je otázka po vztahu obou principů, respektive 

formách společného působení. Jeden z možných pohledů předpokládá „souběžné“ 

fungování zhruba po stejné rovině. Tomu odpovídá klasické čtení Bourdieu, který 

kapitál pokládá za víceméně neutrální: existuje jeden kapitál, který v sobě zahrnuje 

ekonomickou-kulturní a zároveň mužsko-ženskou divizi. Druhá z perspektiv vychází 

z teze, že gender vnitřně strukturuje třídy a vytváří univerzální podobnosti po ose, jež 

se zdá být spíše kolmá k třídnímu dělení. To by ovšem znamenalo, že vztah mezi 

produkcí a reprodukcí není sousledný, ale opoziční. Níže se pokusím nastínit několik 

feministických témat, pro která může být analýza vztahu mezi produkcí a reprodukcí 

u Bourdieu užitečná: 

8.2.2.1. Práce a péče 

Analýza vztahu mezi produkcí a reprodukcí v kontextu této redefinice 

Bourdieu organicky zapadá do diskuse o praktickém společenském vztahu práce a 

péče – a může potenciálně přispět novými východisky. Bourdieu v Teorii jednání 

jako reprodukční (původně rodinné) činnosti zmiňuje: lásku, city a emoce obecně, 

desexualizovaný blízký vztah (!), opakované každodenní směny, pomoc, solidaritu a 

péči (Bourdieu 1998, s. 98 a 100). Jestliže se ze všech těchto reprodukčních činností 

generuje kapitál, jsou ekvivalentní pojmu „práce“. Takže práci jako pojem obsahující 

obě složky (produkční a reprodukční), jejíž akumulací kapitál je, lze číst oběma 

perspektivami souběžně – archetypově zachycuje rozdíl mezi „reprodukční činností 

pro peníze“ (například náhradní matky), „reprodukční činností za ne-ekonomickým 

cílem“ (například péče o domácnost a o děti), „produkční činností pro peníze“ 

(například psaní kvalifikačních prací za jiné lidi na objednávku) a „produkční 

činností pro ne-ekonomické cíle“ (například psaní kvalifikačních prací s cílem 

přispět k poznání). Analýza konceptu péče na ose strukturované souběžně produkcí a 

reprodukcí péči defeminizuje: dělá z ní záležitost spojenou s reprodukcí, ne 
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s ženstvím obecně. Ztotožňování „práce“ a „mužství“ ve vztahu ke konceptuálnímu 

aparátu Bourdieu znamená kombinaci silnějších kategorií produkovaných oběma 

principy: nejde však o nevyhnutelné spojenectví, je dané zároveň organizací 

produkce (třídní struktury), zároveň organizací reprodukce (genderové struktury). 

Rozlišení těchto principů může být užitečné pro analýzu zdrojů moci, ze kterých se 

společenský řád rekrutuje.  

8.2.2.2. Patriarchát a kapitalismus 

Podobně tato teze platí pro diskusi o vztahu patriarchálního a kapitalistického 

uspořádání společnosti a pro myšlení globální spravedlnosti. Fraser ve svém článku 

Feminismus, kapitalismus a lest dějin reflektuje vztah feministického hnutí k dalším 

politickým procesům, které následně vedly k mocenskému prosazení neoliberalismu. 

Společným aspektem feminismu i „progresivního“ politického hnutí byla vize 

„širšího emancipačního projektu“ a požadavek na „transformaci základových 

struktur kapitalistické [a patriarchální] společnosti“. (Fraser 2009, s. 5). Fraser se ale 

zabývá „znepokojivou možností“, že „rozšíření kulturních postojů zrozených z druhé 

vlny bylo součástí jiné společenské proměny, nezamýšlené a neočekávané 

feministickými aktivistkami – proměny v sociální organizaci poválečného 

kapitalismu“ (Fraser 2009, s. 2). V Nadvládě mužů a v kritickém článku o 

neoliberalismu (Bourdieu 1998b) se Bourdieu zmiňuje o dvou aspektech týkajících 

se tohoto problému. Za prvé píše, že boj za práva žen se nemusí bát, že jej běžné 

formy politického boje „anektují nebo pohltí hnutí cizí jejich zájmům“, pokud si 

najde vhodné zbraně (Bourdieu 2000, s. 8).  Za druhé, při obhajobě „konzervativních 

institucí kultury“ jako fronty, jež má potenciál omezit a zabrzdit globálně operující 

neoliberalismus, říká, že je příliš zjednodušující o nich hovořit jako o 

konzervativních a zanedbávat jejich význam v sociální struktuře. Ženské hnutí tím 

uvrhává do nelehké situace: na jednu stranu se má zapojit do širších bojů se 

speficickými symbolickými zbraněmi, na straně druhé těmito specifickými zbraněmi 

nesmí ohrozit pevnost konzervativních kulturních anti-ekonomických valů, které ale 

docela dobře mohou být zrovna ty, v nichž se neustále reprodukuje patriarchální 

sociální řád (viz Fraser 2009, s. 4).  

Níže budu argumentovat, jak tento problém souvisí s konceptualizací 

soukromého a veřejného u Bourdieu. Podstatným závěrem je, že zatímco patriarchát 
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se vyznačoval globálním charakterem již v době, o které Bourdieu a Fraser hovoří, 

kapitalismus se do něj podle Bourdieu z etatické formy teprve nedávno posunul 

(Bourdieu 1998b). Jestliže patriarchát svým univerzálním, globálním charakterem 

vytváří hegemonii, která se manifestuje skrytostí a přirozeností genderových 

nerovností, lze předpokládat, že podobný ráz „naturalizovaného symbolického 

násilí“ může nabýt i globální kapitalismus – a podle některých autorek a autorů 

k tomu nakonec již došlo (Gibson-Graham 2006, s. 35-36). Tím urgentněji vzniká 

potřeba vyjasnit vztah produkce a reprodukce v teorii Bourdieu: v kontextu 

„podřízení“ kulturního principu ekonomickému formou připomínající nadvládu 

mužů totiž nemusí nastat „anomie“ (Bourdieu 1998b), jak se domnívá (a genderový 

řád rovněž „anomií“ nenazývá), ale v deskriptivním smyslu slova spíše „totalita“ 

(srovnej „kapitalocentrismus“ u Gibson-Graham (Gibson-Graham 2006, s. 35)). 

Fungování univerzálního reprodukčního řádu může tedy poskytovat na základě této 

perspektivy východiska pro analýzu nerovností ve formujícím se globálním řádu 

produkčním. Je však potřeba zvážit, zda pro popis nerovností v reprodukčním řádu 

jsou dostatečné kategorie redistribuce a uznání, respektive vyjasnit jejich význam ve 

vztahu k reprodukčnímu a produkčnímu řádu. 

8.3. Implikace kritiky pro teorii Bourdieu 

Postavení genderu jako konstitutivního třídícího principu ve společenském 

řádu má ovšem zásadní implikace především ve vztahu k teorii samotné. Předně – je 

třeba se vypořádat s předpokladem Bourdieu, že základním třídícím principem 

společnosti je právě a jen ekonomicko – kulturní dělení. Stejně tak je třeba objasnit 

pojmy symbolické násilí a naturalizace. Gender jako třídící princip také vede 

k rexlexi základních forem kapitálu – a v neposlední řadě otevírá otázku, jaké 

povahy je moc v teorii Bourdieu. 

8.3.1. Soukromé a veřejné, skryté a viditelné 

McCall ve své stati Does gender fit argumentuje, že Bourdieu je příliš 

androcentrický, reprodukuje tradiční chápání soukromého a veřejného (McCall 1992, 

852). Hlavním východiskem jejího argumentu je – na základě argumentů Fraser vůči 

Habermasovi –, že „ekonomický princip“ je v jeho pojetí přísně genderově neutrální, 

přičemž zakládá na existenci veřejného prostoru. Právě absence genderu v tom, co 
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Bourdieu pokládá za ustavující principy společnosti, následně vede k neschopnosti 

genderové nerovnosti plně vysvětlit. Když v analýze strategií sňatků pracuje 

s konceptem vzniku nesouladu mezi emocemi a povinnostmi, vášní a rozumem, 

první rovinu představuje jakási individuální – domněle nestrukturovaná – báze, druhá 

rovina je výkonem a působením strategie, kterou rodina zaujala ve své pozici 

vzhledem k veřejně hrané hře o majetkové a statusové dědictví rodiny (Population 

Council 2002). Koncept vtěleného kapitálu ale ukazuje, že individua na úrovni svých 

tělesných dispozic podléhají strukturaci rovněž: ta se ovšem zdá fyzická, přirozená, 

nepěstuje se a neoperuje jako „vědomý“ kapitál.  

„Skrytost“ je tedy provázána s tím, co se jeví být přirozené. Zdání 

„přirozenosti“ dokáže Bourdieu vysvětlit právě výše popsaným pojmem naturalizace. 

V případě Nadvlády mužů pak naturalizaci spojuje se symbolickým násilím: společně 

zabraňují ženám nebýt ženami a zároveň se jakožto ženy jednoduše nadvlády zbavit. 

Pokud ovšem odmítneme tezi, že obtížnost emancipace tkví v tom, že gender 

neoperuje jako kapitál, lze symbolické násilí vztáhnout právě ke konstrukci veřejné a 

soukromé sféry: ženy podle Bourdieu nemají k dispozici standardní – veřejné – 

prostředky, jak kapitál získat. Znamená to, že se obtížně mobilizují a složitěji vedou 

organizovaný boj pod heslem kolektivního zájmu. Tomu ostatně odpovídá i 

pojmosloví v tezi, že „princip trvání hmotných i symbolických vztahů, jichž je 

mužská dominance výrazem, spočívá (...) v institucích jako je církev, škola nebo stát 

a jejich vpravdě politickém, ať už deklarovaném či skrytém, oficiálním či 

nenápadném působení“ (Bourdieu 2000, s. 106). Jestliže přijmeme argument 

nastíněný výše, že rozdíl mezi veřejným a soukromým udržuje veřejná sféra proto, 

aby zamaskovala svou přítomnost v soukromém, ale stejně tak přítomnost 

soukromého sama v sobě, tedy že veřejná sféra organizuje zároveň reprodukci i 

produkci, ale v prvém případě to činí nenápadně, skrytě, můžeme koncept 

symbolického násilí vztáhnout právě k tomuto jevu. Neznamená to ovšem, že 

reprodukční kapitál nemá šanci ve veřejném prostoru nalézt odezvu – tím 

pravděpodobněji se tak však stane, čím více viditelné bude, že a jak veřejná sféra 

organizuje reprodukci. Aby nedošlo k nedorozumění: nemá se na mysli reprodukce 

biologická, ale v širokém smyslu činnosti reprodukčního charakteru. I zde je ovšem 

klíčové nejprve lépe pochopit vztah mezi produkcí a reprodukcí, respektive jejich 
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komplexní význam (nad rámec výčtu činností, který provádí Bourdieu, spíše jejich 

„sociální logiku“).  

8.3.2. Formy kapitálu 

Podobně tomu je v otázce, zda stávající konceptualizace čtyř základních forem 

kapitálu – symbolického, sociálního, ekonomického a kulturního –, je dostačující 

v případě, že v konstrukci společenského řádu funguje také genderové třídění. 

Logika oněch čtyř základních forem je totiž následující: zatímco symbolický a 

sociální kapitál se referují ke kapitálu generovanému z úrovně struktury a jednotlivce 

(symbolický kapitál funguje jako nevědomé přejímání obecných reprezentací, 

sociální kapitál jako souhrn přínosu individuálních vazeb) a genderovanost těchto 

rovin (symboliky a habitu) již zahrnuje, kapitál týkající se roviny společenské 

organizace – kulturní i ekonomický – je genderově slepý. Je odvozen od 

předpokládaných zdrojů moci (zatímco první dva od horizontální struktury 

společenského řádu). Otázkou je, zda je třeba tyto dva typy kapitálu doplnit či 

redefinovat – východiska pro odpověď jsou opět podmíněna analýzou vztahu mezi 

produkcí a reprodukcí. 

8.3.3. Povaha moci 

„Ovládání není přímý a prostý účinek aktivity určité skupiny aktérů 

(„vládnoucí třídy“) obdařených mocí, ale nepřímý účinek celého komplexu aktivit 

vznikajících v předivu křížících se tlaků, jimž je každý z ovládajících – ovládán tak 

strukturou pole, skrze něž se ovládání uplatňuje – vystaven ze strany všech 

ostatních.“ (Bourdieu 1998, s. 40). 

Vztah mezi produkcí a reprodukcí jako hlavními osami, podle kterých se 

strukturuje společenský řád, adresuje podstatnou rovinu teorie Bourdieu: povahu 

moci ve společnosti. Je zřejmé, že ve společnosti existují struktury určené k výkonu 

moci, moc je ale svázána se sociální realitou nejen strukturami, ale i individuální 

reprodukcí a redefinicí těchto struktur. Praktickou rovinou moci je „práce“ (a 

teoreticky doplňme „péče“), která se kumuluje v kapitál. Moc je tedy na praktické 

rovině svázána s orientovanou činností (weberovským sociálním jednáním), která na 

nejobecnější rovině smyslu adresuje „imperativy“ (například produkci a reprodukci). 

„Imperativy“, nejobecnější povahy a smysly jednání, mají zároveň charakter os, 
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podle kterých je moc vykonávána – to znamená, že univerzální cíle jsou jinak 

dostupné, existuje k nim stratifikovaný, diferencovaný přístup. Ten je výsledkem 

působení a zároveň důvodem existence sociálního řádu: jestliže společnost existuje 

jako relační prostor, není možné tyto vymezující se opozice objektivně zrušit – de 

facto plastický sociální prostor ustavují. Lze však proti nim prakticky bojovat. 

Bourdieu tedy ctí představu, že zdrojem moci je sociální řád, tudíž společnost. Jak 

bylo naznačeno výše, pojem „veřejný prostor“ slouží jen k narýsování hranic mezi 

přiznaným a nepřiznaným: opozice soukromé/veřejné je sice konstruována nerovně, 

ale stejný výkon moci je přítomen v obou kategoriích. Moc je tedy záležitostí 

společnosti jako celku. 

Důležité je, že Bourdieu takto popisuje fakticky společnosti moderní. 

Naznačuje to v několika svých statích (Bourdieu 1998, s. 13 a 38; Bourdieu 2000, s. 

11) a odpovídá tomu i metoda „genealogie“, které využívá. „Vyspělé společnosti“ se 

podle něj vyznačují tím, že jsou sociálním polem v jeho smyslu (a má na mysli 

zejména ekonomicko – kulturní členění), zatímco některé společnosti, ty nejméně 

diferencované, fungují tak, že diferenci organizují ještě pořád podle kapitálu 

symbolického (Bourdieu 1998, s. 38). Imperativ „produkce“ je tedy podle něj 

zásadní složkou organizace moderních společností, což je odlišuje od společnosteí 

pre-moderních. Vede to k otázce, která posléze může posloužit jako východisko pro 

rozkrytí vztahu produkce a reprodukce: Znamená to, že imperativ reprodukce je 

svým způsobem starší, a mohl posloužit jako základ pro vymezení imperativu 

produkce? Tvoří i tyto dva imperativy binární opozici?  

Pokud by tomu tak bylo, má teorie Bourdieu vážný problém s mocí. 

„Produkce“ a „reprodukce“ jako samy produkty třídícího principu vyššího řádu 

vyžadují hledání všeobecné třídící kategorie „nad nimi“ (a navíc by, z logiky teorie, 

měla „reprodukce“ dominovat nad „produkcí“). Pokud se ale jednání ve společnosti 

vztahuje v obecnosti k těmto imperativům, postihuje ještě kategorii nad nimi? Pokud 

ne, pak je obtížně myslitelné jednání jako zdroj praktické moci: vždy se bude 

pohybovat ve slepé klasifikaci zahrnující nerovnost (a odpovídá tomu koncept 

sociálního řádu, který se bez opozic neobejde). Bylo by teoreticky možné užít pro 

popis tohoto stavu pojem „symbolické násilí“. Otázkou je pak povaha takové moci, 

stojící „nad sociálním řádem“. Bourdieu jako sociolog moderny by se tím ocitnul 

v nutnosti konfrontovat toto své pojetí moci s perspektivami, které nabízejí post-
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moderní teorie. I v návaznosti na to se domnívám, že by bylo užitečné blíže 

analyzovat vztah teorie Bourdieu – zejména jeho koncept moci ve společnosti – 

s teoriemi, které čerpají z psychoanalytických východisek. 

Bourdieu však nabízí ještě jinou interpretaci. Když popisuje „logiku daru“ a 

její vymezení od „logiky půjčky“, předpokládá „ekonomiku“ jako obecně přítomný 

princip – a to i v premoderních společnostech (Bourdieu 1998, s. 123-5). „Dar“ se 

odlišuje od „půjčky“, tedy ekonomického principu, který je „první“ a „dominantní“. 

Proces „vymezení se“ operuje na bázi symboliky (ibid.), je jakousi samozřejmou 

pravdou, která nepotřebuje společenskou smlouvu (či svazky zákoníků) na to, aby 

byla dodržována a opakována. Viditelnost ekonomicko – kulturního uspořádání a 

odklon od samozřejmosti symboliky v moderních společnostech tedy může pocházet 

z jiného typu „vymezení se“: diferenci „volního“ od „automatického“, „vyjednaného 

ve společnosti“ a „jednou pro vždy daného“. Tomu odpovídá interpretace 

Wacquanta, že Bourdieu má jako předobraz „nové osvícenství“ (Wacquant, 2002) – 

redukcí širokého sociálního prostoru prostřednictvím všeobecně sílící dominance 

„ekonomického“ nad „kulturním“ se tento sociální prostor (volního, vyjednaného ve 

společnosti) ztrácí. O vztahu produkce a reprodukce tato interpretace přímo nic 

nevypovídá, zato však ponechává moc v praktickým jednáním postihnutelném 

sociálním prostoru. A v této perspektivě je také možné při analýze vztahů produkce a 

reprodukce využít koncept vsazení, illusio, který Bourdieu definuje jako „očarovaný 

vztah ke hře“ (Bourdieu 1998, s. 107, viz také Moi 1991, s. 1051), díky kterému 

některé společenské hry bereme vážně, zatímco jiné jsou nám lhostejné. 
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