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Abstrakt

Tato práce se zabývá mechanismem reprodukce vzdělanostních rozdílů. Srovnávám v ní práci 

T. Katmáka s pracemi B. Bemsteina, P. Bourdieu. Autoři se liší v tom, v čem vidí hlavní 

příčinu vzdelanostní reprodukce. Vycházím z práce B. Bemsteina, který se zabývá vztahem 

vzdělávacího systému a komunikace. Prostředí socializace ovlivňuje komunikační kódy. Ty 

pak mají zásadní vliv na schopnost vnímat nové významy, vytvářejí také rozdíly dětí 

v chápání školního komunikačního kódu. Navazuji teorií P. Bourdieu, který říká, že 

vzdělávací systém, jakožto komunikační systém, selektuje děti na základě velikosti jejich 

jazykového kapitálu. Ten je závislý na sociálním původu. Bourdieu tvrdí, že skrytou funkcí 

vzdělávacího systému je reprodukovat vedoucím vrstvám jejich dominantní postavení. Této 

funkci může být dosaženo pouze ve chvíli, kdy děti nižšího sociálního původu dobrovolně 

přijmou roli, kterou jim  školní systém přidělil. Na závěr se zabývám prací T. Katmáka, který 

zkoumal vzdělanostní reprodukci v českém prostředí. Vyvozuje, že hlavní příčinou 

reprodukce je odlišná interpretace sociální reality v rodinách dle jejich sociálního původu.. Na 

základě této interpretace volí rodiny odlišné sociální strategie. Při srovnání s ostatními 

pracemi se domnívám, že Katrňák nevěnuje patřičnou pozornost funkci školy, ale popisuje 

pouze chování rodin.
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Abstract

This text deals with the mechanism of a reproduction o f educational inequalities. The main 

aim of my paper is comparison o f T. Katrňák's work with the work of B. Bernstein, P. 

Bourdieu and J.-C. Passeron. These authors have a different opinion on the issue o f the main 

source of educational reproduction. I open my text with the theory o f B. Bernstein who 

connected the educational system with mode o f the communication in his researches. He says 

that relations in the environment o f socialization are the main source of developing our 

communication code. It can be either restricted or elaborated. These codes later influence 

one’s ability o f understanding new meanings in the communication. These differences appear 

mostly when the child comes across with the school communication code.Bourdieu concurs 

on Bernstein’s theory and says that educational system is mainly the communication system. 

In his view it selects children according to the volume o f their language capital, which 

depends on their social origin. Bourdieu says that the hidden function o f any educational 

system is reproducing the dominant position of leading classes. This could be fulfilled only in 

case o f unawareness o f those who are labeled as losers by the system. These are children from 

lower social origin.Finally I analyze the work o f T. Katrňák who examined the educational 

reproduction in the Czech environment. He finds the main source o f reproduction in the 

different interpretation o f social reality between families with manual working parents and 

parents with university education. In the first case the education isn’t a part o f the social 

identity, whereas in the second case it is. Families afterwards choose different strategies 

through these interpretations.
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1. Úvod

Řada současných sociologů se shoduje na tom, že vzdělávací systém spíše než aby umožňoval 

překonávat sociální nerovnosti, často sociální nerovnosti umocňuje a napomáhá kjejich 

reprodukci. Jedním z činitelů tohoto procesu jsou rodiny, které disponují nestejným objemem 

kulturního a ekonomického kapitálu. Ty z velké míry utvářejí jedincovu perspektivu 

vzdělávacího systému a jeho vlastní šance v tomto procesu. Jedinec vychází z daného zázemí, 

které ovlivňuje jeho jednání i vnímáni situace. Druhým aktérem daného procesu je sám 

vzdělávací systém, který určitým způsobem ovlivňuje jak jedincovy možnosti na úspěch 

v tomto systému, tak jeho vyhlídky do budoucnosti.

Existuje více teorií, které se zaměřují na vysvětlení daného procesu. Ty různě zdůrazňují buď 

úlohu strukturních příčin, tedy instituce vzdělávacího systému, nebo kulturních příčin, tedy 

váhu rodinných strategií a rodinného chování.

Ve své práci jsem se zabývala zjištěními několika sociologů, kteří zkoumali mechanismus 

vzdělanostní reprodukce. Jako první pojednávám o práci B. Bemsteina, který zkoumal 

vzdělávací systém ve Velké Británii. Na jeho zjištění pak navazuje práce P. Bourdieu, který 

zkoumal školství ve Francii. Obě tyto práce tvoří rámec pro práci třetí, T. Katmáka, který 

zkoumal vzdělanostní reprodukci u nás. Ačkoli část výzkumu T. Katmáka byla kvantitaivní, 

velká část je postavena na kvalitativním zkoumání. Rozhodla jsem se proto do textu zařadit 

ještě zjištění ze dvou kvantitativních výzkumů v Československu a České republice. Jedná se

o práci M. Kreidla, který zkoumal vzdělanostní reprodukci během komunismu, a práci. N. 

Simonové, která se zabývala vzdělanostní reprodukcí po revoluci.

Hlavním cílem mé práce bylo popsat mechanismus vzdělanostní reprodukce v českém 

prostředí pomocí srovnání prací na toto téma. Otázka na kterou jsem chtěla v práci odpovědět 

byla, jakým způsobem ke vzdělanostní reprodukci v České republice dochází. Domnívám, se 

že ačkoli práce Bemsteina a Bourdieu jsou zahraniční, jde v nich především o logiku procesu 

z toho důvodu jsou, dle mého názoru, srovnávatelné s Českou republikou.
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K tématu jsem se dostala přes četbu knihy T. Katrňáka. Po jejím přečtení jsem se rozhodla, že 

by mě zajímalo, jak se k problému staví jiní autoři, především Bernstein a Bourdieu, na které 

Katrňák odkazuje. Postupně jsem zjišťovala, že jde o poměrně odlišné pohledy. V této logice 

jsem i strukturovala výklad. Pokusila jsem se nejdříve představit teoretická východiska a 

závěry každého autora samostatně. Následně jsem jejich práce srovnala se zaměřením na 

místa, kde se jejich zjištění od sebe nejvíce odlišují. Na závěr jsem přidala ještě popis zjištění 

ze dvou českých kvantitaivních výzkumů, které dle mého názoru, pomohou doplnit pohled na 

celou problematiku.

2. Bernstein a jazykové kódy

Bernstein se ve své známé práci zabývá analýzou vztahu vzdělávacího systému a způsobu 

komunikace. Domnívá se, že ve společnosti existují dva odlišné typy komunikačního kódu.

V pozadí utváření komunikačního kódu stojí za prvé kultura a za druhé socializace ve čtyřech 

základních sociálních skupinách, tedy v rodině, ve skupině vrstevníků, ve škole a v práci, 

přičemž socializace v rodině má na vznik kódu vliv největší. Tyto kódy ovlivňují další 

procesy, mimo jiné jedincovu reakci na vzdělávací systém.

Bernstein vychází z faktu, že sociální původ souvisí s typem práce, který vykonávají členové 

rodiny. S různými typy pracovní činnosti souvisí specifické pracovní vztahy. U manuálně 

pracující skupiny to bude poměrně přísná statusová hierarchie sjasně vymezenými 

kompetencemi, zatímco u vrstev s vyšším vzděláním je kladen větší důraz na osobní 

charakteristiky. Hierarchie zde nemusí být tak striktní a závisí často na individualitě 

[Bernstein 1973:165].

Bernstein tvrdí, že charakter pracovních vztahů ovlivňuje i rodinné vztahy této skupiny.

V tomto kontextu hovoří o uzavřených systémových rolích orientovaných na status a 

otevřených systémových rolích orientovaných na osoby.

Komunikační kódy
Sociální vztah ovlivňuje jak lexikální, tak syntaktickou stránku hovoru, což je patrné např. na 

řeči dítěte a dospělého. Jinými slovy, forma sociálního vztahu se promítá i do určité lexikální 

a syntaktické selekce. Bernstein v tomto kontextu hovoří o tzv. omezeném a rozvinutém kódu.
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Kód je definován mírou obtížnosti v předpovídání syntaktických alternativ, které mluvčí volí 

k vyjádření svého záměru. Čím více je obtížné tyto alternativy odhadnout, tím více se jedná o 

rozvinutý kód1. Mluvčí vybírá ze širokého pole syntaktických alternativ, které flexibilně 

sdružuje. Omezený kód je  charakteristický snadným předpovídáním syntaktických alternativ, 

protože tyto alternativy jsou užívány rigidně [Bernstein 1973:167 - 171]. Tyto kódy nejsou 

definovány dle používaných slov, i když u rozvinutého kóduje většinou širší slovní zásoba.

Budeme-li sledovat, v jakých situacích se tyto kódy objevují, pak můžeme říct, že omezený 

kód se objevuje všude tam, kde je sociální vztah založen na úzce sdílených identifikacích, 

očekáváních a předpokladech. Tam, kde kultura staví „my“ nad ,já “. Skupinami, kde se např. 

objevuje omezený kód, jsou vězení, skupiny vrstevníků, armáda, manželství. Omezený kód 

směřuje ke generalizaci ostatních, orientuje se na status. Tento komunikační kód 

upřednostňuje konkrétní nad abstraktní, podstatu spíše než vývoj procesu, teď a tady raději 

než záměry a motivace. V omezeném kódu vznikají partikulární významy, kontext je  

implicitní. 2

Oproti tomu rozvinutý kód se objevuje všude tam, kde převažuje ,já “ nad „my“. Tam, kde 

významy a záměry mluvčích nemohou být předem považovány za dané. Mluvčí se snaží ve 

svém hovoru učinit význam explicitní a specifický. Z tohoto důvodu volí mluvčí různé 

syntaktické alternativy a snaží se používat přesný slovník. Rozvinutý kód směřuje 

k diferenciaci ostatních, orientuje se na osobitost. Tento kód vyžaduje větší míru abstraktního 

plánování. V rozvinutém kódu vznikají univerzální významy, kontext je  vyjádřen explicitně.3

Rodina
Rozhodujícím pro toto rozdělení je způsob, jakým se v rodinách rozhoduje a jak probíhá 

sociální kontrola. V následujícím textu shrnují charakteristiku zmíněných systémů [Bernstein 

1973:176- 185],

1 Bernstein používá pojmu elaborated code a restricted code, překladu omezený a rozvinutý kód jsem  použila 
dle Giddense [Giddens 1999: 398],
2 Omezený kód má dle autora vnitřní estetiku. Je to kód kolektivních významů v závislosti na kultuře a neměl by 
být znevažován [Bernstein 1973:175]. Ukazuje to na příkladu dlouholetých manželství. Říká, že k vystižení 
významu tam často slouží jednoduché gesto. Jsou přítomny hluboce sdílené významy, které snižují potřebu 
používat rozvinutý verbální kód.

3 Bernstein [c.d. : 169] dodává že, typ sociální solidarity zažívaný skrze omezený kód vytváří mechanickou 
solidaritu, zatímco typ solidaritu zažívaný skrze kód rozvinutý vytváří solidaritu organickou.
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a) typy rodin dle rozhodování
V rodinách orientovaných na pozici je  v procesu rozhodování důležitý status. V takových 

rodinách je jasná separace rolí. Povinnosti jsou rozdělené dle pohlaví a věku. Hranice mezi 

rolemi nejsou vymezeny na základě vyjednávání, ale zavedeny na základě síly a moci. Dítě se 

učí roli tak, že splňuje požadavky okolí. Verbální komunikace daleko méně hledá individuální 

motivy a je obecně generalizovanější. Děti se méně setkávají s mnohoznačností a různými 

syntaktickými alternativami.4

V rodinách orientovaných na osoby je  proces rozhodování spíše ovlivňován 

psychologickými charakteristikami zúčastněných. Získaný status zde má větší váhu, než 

status připsaný. Rodinné role jsou méně jasně definované, existují různé alternativy.

V komunikaci má velkou váhu posuzování důvodů a následků. Systém rolí a komunikace se 

snaží co nejvíce pojmout záměry svých členů. Rodiče socializují děti stejně jako děti 

socializují rodiče. Systém rolí, zde napomáhá ke komunikaci a orientaci na druhé, na jejich 

motivy a dispozice. Dítě si spíše vytváří roli, než aby mu byla připsána.

Pro mluvčí komunikující omezeným kódem, může být obtížné přeorientovat se rychle na kód 

rozvinutý. Omezený kód může limitovat určitou výměnu rolí.

Jak jsem již zmínila, typ rolí v rodině dává vzniknout určitému kódu. V rodinách s otevřeným 

typem rolí vzniká rozvinutý komunikační kód, zatímco rodiny s uzavřeným typem rolí dávají 

vzniknout omezenému komunikačnímu kódu. Děti si mohou osvojit odlišný rozvinutý 

komunikační kód pouze ve vztahu ke svým vrstevníkům nebo osobám stejně postaveným.

b) typy sociální kontroly
Bernstein uvádí, že konkrétní vštěpování kódu probíhá také prostřednictvím sociální kontroly. 

Uvádí, že rodiče ve výchově dětí mohou používat imperativní způsob, nebo způsob pomocí

4 Bernstein rozlišuje v rámci systému rolí uzavřené a otevřené typy, toto rozdělení je  závislé na faktu, jak je  
mluvčímu umožněno užívání komunikačních alternativ. V  rodinách orientovaných na status jde o uzavřený typ, 
verbální významy bývají často předem dané. V rodinách orientovaných na osoby jde o systém rolí otevřeného 
typu, mluvčí naopak často vytvářejí nové významy a existuje i možnost nových vzorců ve vnímání termínů. 
Ačkoli se tedy typologie omezeného a rozvinutého kódu a uzavřených a otevřených rolí do velké míry překrývá, 
Bernstein je nepovažuje za totožné a ponechává toto označení.
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žádostí, který ještě může být orientovaný na pozici nebo status. Tyto způsoby sociální 

kontroly jsou vázány na komunikační kód [Bernstein 1973:180],

Imperativní způsob umožňuje kontrolovanému jen omezenou míru osobního rozhodování a 

je realizován skrze omezený kód. Používají se výrazy jako: „Mlč ! “, „Nech to být“ často je 

také tento způsob realizován neverbálně skrze fyzický nátlak.

U žádostí5 je  dětem ponechána určitá šíře vlastního rozhodování, ve smyslu, že jsou jim 

poskytnuty alternativy jednání prostřednictvím jazyka. Takový způsob vyžaduje reciprocitu a 

tudíž je nakloněn učení. Žádosti můžeme rozdělit na poziční a personální. Žádosti mohou být 

realizovány skrze omezený kód i rozvinutý, nicméně statusové žádosti jsou častěji 

realizovány pomocí omezeného kódu a osobní žádosti pomocí kódu rozvinutého.

Statusové žádosti se vztahují k statusu, které dítě zaujímá v sociálním systému. Nevztahují se 

na osobní atributy zúčastněných. Jde například o věty typu : „Kluci nepláčou“ (status 

genderu), „To už bys ve svém věku měl u m ěť  (status věku), ,Xidé jako my, se takhle 

nechovají“ (status subkultury) [Bernstein 1973:181], V tomto typu komunikace je dětem 

ukazováno jejich místo v systému a vztah k ostatním pozicím v rámci systému. Jsou 

ukazována kolektivní pravidla.

Osobní žádosti se vztahují k individualitě dítěte, uvažují vnější i vnitřní personální 

charakteristiky. Fungují na úrovni vysvětlování, motivací a dispozic. I tento typ může být 

realizován prostřednictvím uzavřeného i otevřeného kódu. Komunikace daleko více vychází 

z osobních charakteristik a vztahů. Dítěti je  dána možnost volby. Pravidlo je vytvářeno 

v individuálním kontextu. Bernstein uvádí příklad. Matka s dítětem jdou na návštěvu 

k dědečkovi, který se necítí dobře. Matka říká dítěti, aby dědečka políbilo, ono ale nechce, 

protože se neholil. Matka říká : ,já  vím, že nerad dáváš dědečkovi pusu, ale jem u není dobře a 

určitě by mu to udělalo radost,, [Bernstein 1973:181].

Bernstein považuje za důležité, že tam, kde je sociální kontrola realizována skrze osobní 

charakteristiky, je dítě schopno se daleko více ze situací učit, což se samozřejmě později 

projevuje ve školním prostředí. Děti, které byly vychovány v přísně statusovém typu rodiny a

5 Bernstein (180) používá pojem „appeals'1.

8



které se setkávaly především s imperativním způsobem výchovy, budou komunikovat 

omezeným kódem a následkem toho se budou objevovat problémy i v jejich vzdělavatelnosti.

c) další zdroje utváření kódů
Ačkoli Bernstein považuje rodinné vztahy, pracovní vztahy a skupinu vrstevníků za 

nej důležitější prostředí, v nichž se komunikačního kódy utvářejí, poukazuje i na význam 

vzdělávacího systému a kultury. Domnívá se, že ve společnosti6 se stále více setkáváme 

s rozvinutým kódem, což považuje za důsledek větší autonomie rodin v rámci systému, větší 

geografické mobility, emancipace žen, částečné proměny názorů na vzdělání jako instituci a 

posunu hlavní váhy ekonomiky z výroby zboží ke službám v dělnické třídě. Všechny tyto 

prvky oslabují kolektivně sdílené hodnoty i v rámci rodiny a vytvářejí podmínky pro více 

individualizovaný rodinný systém.

Také dodává, že na vznik kódu má vliv politický systém společnosti. Pluralitní společnost 

bude více směřovat k rozvinutému komunikačnímu kódu [Bernstein 1973: 173 - 187].

Co kódy způsobují
Způsob řeči ale není jenom důsledkem charakteru vztahů, je také jejich strůjcem. Kódy, dle 

Bemsteina, vytvářejí odlišné systémy žebříčků a vztahů. Tak, jak se dítě učí určitý kód, 

reguluje tento kód způsob, kterým se chová a dítě se učí požadavky své sociální skupiny. 

Tento kód také zakládá interpretaci jeho sociální reality [Bernstein 1973: 167], Jak již bylo 

řečeno, omezený kód je charakteristický svým generalizováním na status a otevřený kód 

diferenciací individualit. Rozvinutý kód dává možnost alternativních způsobu, nejenom 

v rovině řeči, ale i v pohledu na sociální aktéry. Z toho vyplývá, že komunikační kódy budou 

utvářet odlišné názory na to, jak je sociální svět propustný.

Orientace na otevřený komunikační kód usnadňuje mluvčímu vyjádření jeho subjektivních 

záměru v tom smyslu, že bude schopen se snáze orientovat v nové situaci, lépe jí porozumí ji 

a bude flexibilněji reagovat. Mluvčí orientovaný na omezený kód bude naopak pociťovat při 

snaze vyjádřit subjektivní záměry těžkosti. Bude-li situace odpovídat něčemu, co již zažil, 

zorientuje se v ní, pokud ale bude zcela nová, bude s ní mít větší těžkosti, než jedinec 

s rozvinutým kódem. Tento fakt se projevuje při setkání s jazykem, kterým se komunikuje ve 

škole, Bernstein ho nazývá školní kód [Bernstein 1973: 167].
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Schopnost vnímat školní kód, může znamenat i to, že se dítě s takovým kódem již setkalo, 

anebo, že je schopno pochopit jeho strukturu. Pokud dítě školní kód citlivě vnímá, pak ve 

škole dochází k již  nastartovanému rozvoji sociální identity. Pokud však dítě na tento kód 

citlivé není, vede to k proměnám dosavadní sociální identity. Zde vidí Bernstein kořeny 

základního náskoku dětí s rozvinutým kódem v učení. Tyto děti se nemusí sžívat s novou 

identitou. Vzdělávací systémy totiž často produkují mezeru a izolaci mezi kódy, redukují 

možnost používat oba kódy podle potřeby. Děti s rozvinutým kódem, tak mají ve školním 

prostředí před dětmi s omezeným kódem ve školním prostředí vždycky náskok. Bernstein sice 

uvádí, že jedním z prostředí, kde se kódy učíme je i škola, z čehož vyplývá, že děti 

s omezeným kódem mají možnost se rozvinutý kód naučit. Nicméně podle mého názoru tím,, 

že děti v rodinách s rozvinutým kódem stále pokračují v této komunikaci v rámci rodiny, 

budou tento kód ovládat vždy o něco lépe.

3. Bourdieu a kulturní kapitál

Komunikační systém
Bourdieu staví své teoretické závěry o vzdělávacím systému na kvantitativních výzkumech 

francouzského školství, které se spoluautorem J. C. Passeronem poprvé zveřejnili v 60. letech. 

[Bourdieu 1990: ix], V této studii pojímají vzdělávací systém jako komunikační systém, ve 

kterém se setkávají aktéři s různě velkým kulturním kapitálem a s různou mírou selekce 

v daném prostředí. Ačkoli vzdělávání obsahuje i mnohé neverbální prvky, největší díl jeho 

působnosti probíhá prostřednictvím jazyka.

Charakter jazyka, který jsme schopni používat a který je pro nás srozumitelný, označuje 

Bourdieu za jazykový kapitál a chápe jej jako část kulturního kapitálu [Bourdieu 1990: 91]. 

Jazykový kapitál neznamená pouze jazyk, kterým aktivně či pasivně disponujeme, ale také 

vztah k tomuto jazyku. Bourdieu tvrdí, že to, jakým způsobem něco získáme, ovlivňuje 

způsob, jak s tím budeme nakládat. Jazyk, tedy dle jeho názoru není pouze nástroj přenášející 

informace, jedná se také, ve své skrytější funkci, o systém kategorií schopný vštěpovat 

struktury. 7

6 Hovoří o Velké Británii po druhé světové válce.
7 Což je  podobný pohled na jazyk u Bemsteina. Tyto struktury mohou být dle Bourdieu jak logické, tak 
estetické.
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V komunikačním systému školy se tedy setkávají dva aktéři. Na jedné straně jsou to 

vyučující, coby zástupci vzdělávací instituce, a na druhé studenti. Každý z těchto aktérů 

pochází z určitého prostředí, což určuje velikost jejich jazykového kapitálu.8 Bourdieu 

vychází z faktu, že pro různě postavené sociální třídy je charakteristický odlišný způsob 

komunikace9. Jazyk vyšších tříd je typický větší mírou abstraktnosti, tím umožňuje 

komunikujícím pojmenovávat složitější skutečnosti. Jazyk nižších tříd je naopak 

charakteristický větší mírou výrazů, které umožňují posunout věc z počátečního stavu do 

stavu výsledného. Tato škála je odrazem činností, které příslušníci dané třídy převážně 

vykonávají a které potřebují verbálně uchopit. Schopnost verbalizovat pocity je tím vyšší, čím 

vyšší je  sociální původ.

Rozdíly ve vztahu ke „školnímu“ jazyku vycházejí ze způsobu získání jazyku. Jiný vztah 

k tomuto jazyku bude mít ten, kdo jej získal až ve škole, než ten, kdo se jej přirozeně učil 

v rodinném prostředí.10

V Bourdieho pohledu na vzdělávací systém stojí na jedné straně učitel, který sděluje určitou 

zprávu a na druhé straně příjemce. Pokud budou mít oba tito aktéři stejný jazykový kapitál, 

může nastat stav, kdy se pedagogovo sdělení zcela doplňuje s očekáváním a chápáním 

příjemce, v opačném případě dochází ke vzájemnému neporozumění1 . Vzdělávací systém 

funguje pouze pokud příjemci pedagogovo sdělení pochopí. Pedagogovo sdělení je proto do 

velké míry adaptováno na očekávání publika, dochází k neustálému posilování o sdílení na 

základě vzájemných očekávání.

Bourdieu popisuje celý proces pomocí svého známého konceptu habitusu. Habitus znamená 

jednotící princip postojů a názorů, který je zároveň jejich vysvětlujícím principem. V každém 

momentě vzdělávací biografie má tendenci reprodukovat strukturu, jejímž je sám produktem 

[Bourdieu 1998, 16]. Žáci nastupující do první třídy nejsou nepopsaným listem. Jsou 

ovlivněni celou předešlou socializací, která již od prvního školního dne určuje, jak budou 

novému prostředí rozumět, nakolik budou chápat nová pravidla hry a jak na toto prostředí

8 Zatímco žáci pocházejí z  prostředí různého, učitelé z logiky věci a svého titulu převážně spadají do společné 
sociální třídy.
9 Který, dle mého názoru, staví na Bemsteinově výzkumu.
10 Opět v podstatě Bemsteinovo tvrzení.
11 [Bourdieu 1990: 90] Publikum se pohybuje mezi dvěma póly, může nastat buď tzv. organický stav, kdy se 
práce pedagoga zcela doplňuje s očekáváním publika, nebo tzv. kritický stav, kdy dochází ke vzájemnému 
nedorozumění kvůli měnícímu se publiku a tudíž i jiným očekáváním.
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budou reagovat. V rodině jim  byl vštípen určitý habitus. Ve školním prostředí je jim  pomocí 

školního jazyka vštěpován nový habitus. Vztah těchto dvou habitusů, tedy již vštípeného a 

nově vštěpovaného, určuje nakolik bude úspěšná vzájemná komunikace mezi učitelem a 

žákem.

Selekce
Od počátků rozvoje a rozšiřování školství, byl tento proces považován za hlavní nástroj 

vyrovnávání šancí různých sociálních vrstev dobře se uplatnit ve společnosti. Spolu 

s přístupem ke vzdělání měla být otevřena možnost zajistit si lepší pracovní budoucnost a tím 

i možnosti na společenský postup, bez ohledu na sociální původ. Bourdieu tvrdí, že 

k vyrovnávání šancí, alespoň ve francouzském prostředí nedochází. Ačkoli zde nastalo 

uvolnění v přijímání na vysoké školy a zvýšil se počet přijatých žáků, podíváme-li se na 

proporcionalitu přijatých dle jejich sociálního původu, ukazuje se, že šance žáků z nižších tříd 

se nezvětšila12 [Bourdieu 1990: 76] .

Bourdieu říká, že dochází k selekci především na základě jazykového kapitálu, který se liší 

dle sociálního původu jeho nositelů. Třídy se liší kulturním kapitálem, který určuje schopnost 

jedince rozpoznat a vnímat školní prostředí. Určující charakteristiky těch, kteří procházejí 

selekcí se neustále mění. Na každém stupni studia dochází k tomu, že jedinci určitého 

sociálního původu, kteří prošli selekcí, vykazují stále méně těch charakteristik, na jejichž 

základě byli eliminováni členové dané kategorie [Bourdieu 1990: 84],

Jinými slovy, jejich habitus ovlivnil, zda projdou selekcí a zároveň spolu s každým dalším 

krokem v daném prostředí dochází k tomu, že je habitus ovlivňován tlaky v tomto prostředí. 

Jejich habitus je postupem času stále méně podobný habitusu prostředí, ze kterého vycházejí.

Bourdieu říká, že společenská cena určitého jazykového kódu je  určena vzdáleností od 

školního jazykového kódu, který coby správný jazyk dává propustku k dalšímu postupu. 

Vyučující se snaží o to, aby by byl co nejvíce pochopen, aby uspokojil potřeby svých 

příjemců. Bude se pokoušet minimalizovat mezeru mezi způsobem svého projevu a způsobem

12 Bourdieu používá v souvislosti se vzdělávacím systémem připodobnění z termodynamiky -  M axwellova 
démona. V tomto připodobnění jsou teplé částice dány do teplé nádoby, kde se ještě více ohřívají a méně teplé 
částice jsou dány do studené nádoby, kde ještě více vychladnou.
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přijetí tohoto projevu posluchači. Z toho důvodu bude, často i podvědomě, usilovat o to, aby 

jeho žáci disponovali co nej podobnějším jazykovým kapitálem.

Celá logika akademické instituce, dle jeho názoru, přispívá k domnění profesorů, že tradiční 

vzdělávání zaručuje takovou neomylnost profesorů, že dojde-li ke vzájemnému 

neporozumění, je vždy způsobeno na straně příjemců, tedy žáků.

Obě strany tedy, dle Bourdieu, vstupují do hry na fiktivní komunikaci, kdy si vzájemně 

potvrzují to, že jsou chápáni a to, že chápou. Tato hra potvrzuje institucionální uspořádání13. 

Obě strany jsou zavázány přeceňovat význam množství informací, které se pohybují 

v pedagogické komunikaci. Žáci i učitelé dodržují tzv. pravidlo sankcí.

Jedním z mechanismů určujících, kdo bude dál propuštěn ve školní dráze, je selekce ze strany 

vzdělávacího systému. Prakticky to je čára v seznamu, která uchazeče rozděluje na přijaté a 

nepřijaté. Existuje však ještě mechanismus jiný, méně viditelný, o to však možná důležitější. 

Jedná se mechanismus sebevyloučení14 ze strany studentů nižšího sociálního původu. 

Bourdieu tvrdí, že rozdíly mezi třídami jsou ještě větší, nezkoumáme-li pouze proporce 

přijatých ke studiu, ale proporce přihlášených ke studiu. Děti z nižších vrstev často eliminují 

sami sebe ještě před přijímacími zkouškami ve strachu z neúspěchu. K sebevyloučení dochází 

na základě rozhodnutí, které sice činí jednotlivci, dochází však k němu u většiny jednotlivců 

dané sociální třídy. Tato charakteristika je tudíž obsažena v jejich třídním habitusu.

Ačkoli může volba dítěte vypadat pouze jako odhalení nezpůsobilosti k dalšímu studiu, jedná 

se ve skutečnosti o působení souhry vnějších vztahů. Jde o vztah mezi jeho sociálním 

původem a vzdělávacím systémem, tento vztah určuje pravděpodobnost školní budoucnosti 

pro skupinu jeho sociálního původu.

Ve vzdělávacím systému byla vytvořena ideologie nadání a nadaných studentů, která 

ospravedlňuje postup těch, kteří prošli sítem. Bourdieu ale tvrdí, že za touto ideologií nadání 

je ukryt poněkud složitější mechanismus. Každý žák má určitá subjektivní očekávání, která 

vznikají na základě intemalizace řady vnějších podmínek. Tyto internalizované prvky, tedy 

habitus, určují vzájemné budoucí vztahy, a to jak vztahy spojující vzdělávací systém s třídní

13 Dodává, že existence „špatných studentů“ ukazuje pedagogovu věčnou snahu, aby mu bylo porozuměno a 
neschopnost některých tuto snahu docenit společným sdílením.
14 [Bourdieu 1990: 154] Přeložen termín self-elimination.
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strukturou, tak vztahy spojující objektivní skutečnosti s dispozicemi každého jednotlivce. 

Pokud tedy žák rozhoduje o své budoucnosti, o tom, na jakou školu má šanci se dostat, činí 

tak, byt’ ne úplně vědomě, v relaci k systému objektivních vztahů.

Zjevné a skryté funkce vzdělávacího systému
Oficiální funkcí vzdělávacího systému je připravovat jedince na kvalifikovaný výkon 

povolání a tak odpovídat na požadavky pracovního trhu. Ideologie říká, že studenti na základě 

své píle a nadání, mají šanci vystudovat takovou školu a v budoucnu tedy vykonávat takovou 

profesi, kterou si zaslouží [Bourdieu 1990: 200],

Bourdieu tvrdí, že vzdělávací systém má i skrytou funkci, tou je Iegitimizace a reprodukce 

stávajícího sociálního řádu a dominantní kultury. Základním nástrojem, který mu ktom u 

slouží, je jazyk. Jazyk prostřednictvím autority učitele vštěpuje významy i strukturu. 

Potvrzuje těm, kteří komunikují žádaným jazykem, tedy takovým, co je nejpodobnější 

školnímu, že komunikují správně. Studenty nižšího sociálního původu, jejichž jazykové 

schopnosti jsou vzdálenější školnímu jazyku, odsouvá do role nedostačujících. Celý systém 

stojí na mlčenlivém souhlasu těchto studentů s nálepkou, kterou jim  škola dala. 

Nejdůležitějším momentem není fakt, kdy toto označení získají, ale vlastně to, že si samotné 

nálepko vání neuvědomují a přijímají školní posudek jako realistickou výpověd o svých 

schopnostech.

Druhým nástrojem je instituce zkoušek15. Zkoušení je ideální formou uplatňování 

akademických hodnot, ale také nej účinnějším nástrojem vštěpování dominantní kultury a 

hodnot této kultury. Zkoušení je vlastně opět hra na splněná očekávání mezi studentem a 

zkoušejícím. Student je tím lépe ohodnocen, čím lépe se mu podaří odhadnout, co je od něj 

očekáváno.

Aby vzdělávací systém mohl fungovat, potřebuje nástroj vlastní Iegitimizace. Tím je právě 

zkoušení prezentované jakožto pravdivá výpověď o tom, jak si student stojí. Vzdělávací 

systém pro svou existenci potřebuje, aby výsledek zkoušení byl přijat všemi, tj. nejen těmi,

15 Bourdieu používá výraz examination, ten může znamenat jak zkoušení v rámci systému, tak instituci 
přijímacích zkoušek.
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které ohodnotil kladně, ale i těmi, kdo byli hodnoceni záporně. Pokud výsledek zkoušení 

odpovídá subjektivním očekáváním zkoušeného, je  nejsnáze přijat. Jak již  bylo řečeno, tato 

subjektivní očekávání jsou ale výsledkem objektivních vztahů, označují něco, co je pro nás 

možné. Instituce zkoušení tedy vlastně vede k tomu, že student ještě před samotným 

zkoušením odhadne, na co „má“, a na co podle svého postavení „má mít“ Tomu pak 

přizpůsobí samotný akt zkoušky, popřípadě vyloučení sebe sama ze soutěže už před 

samotnou zkouškou. Ti kteří projdou, zůstávají se svým sociálním původem spojení a jejich 

stav je jakoby znovu posvěcen. Jejich postoj ke škole se odráží v jejich habitusu. Naopak ti, 

kteří neprojdou si stav věcí vysvětlí tak, že na to prostě neměli.

Váha, kterou jedinci dávají vzdělávacímu systému, je vždy závislá na hodnosti, kterou 

vzdělávací systém dává jim, tedy nakolik za své pracovní postavení vděčí svému vzdělání.

To, že vzdělávací systém plní vnější společenské požadavky, tedy že produkuje kvalifikované 

jedince, znamená, že stanovuje, kdo bude v budoucnu vykonávat jaké povolání. Dáme-li si to 

do souvislosti s mechanismem upřednostňování studentů s vyšším lingvistickým kapitálem, 

znamená to, že vzdělávací systém je schopen překládat hierarchii v rámci vzdělávacího 

systému mimo vzdělávací systém. Je schopen reprodukovat stávající sociální řád.

Bourdieu říká, že Iegitimizace sociálního řádu skrze školu předpokládá nejdříve uznání 

legitimity školy, což znamená nepoznat skutečnou funkci školy, nebo lépe řečeno, nepoznat 

vztah mezi sociální strukturou a habitusem.

Vzdělávací systém vydává osvědčení o vzdělání. Tato osvědčení slouží jako propustka 

k určité profesi. Ačkoli by byl schopen danou pozici vykonávat člověk i s nižším vzděláním, 

bude na místo přijat ten, kdo bude mít lepší osvědčení, protože bude považován za 

kvalifikovanějšího. Spolu s demokratizací školství, ale došlo k tomu, že samotné osvědčení 

již nestačí, určujícím se stalo, z jaké školy je dané osvědčení [Bourdieu 1990: 165]. Vzniká 

takzvaný efekt osvědčení16. Profesionální hodnota člověka je vnímána skrze instituci, která 

vydala osvědčení. Diplom pomáhá zastírat pravou povahu věcí. Dominantní vrstvy se budou 

snažit ze svého vůdčího postavení vytěžit co nejvíce, budou chtít co nejlépe zužitkovat efekt 

osvědčení.

16 Přeložený pojem certification efect.
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Bourdieu rozebírá statistiky údajně svědčící o demokratizaci školství ve Francii. Říká, že 

pokud budeme posuzovat prvořadé a druhořadé školy zvlášť, může se zdát, že demokratizace 

proběhla úspěšně. Význam, ale právě tkví v rozdílnosti typů škol, pokud totiž jsou do 

prostoru, který do daného momentu patřil vyšší třídám, vpuštěny nižší třídy, přesunou se vyšší 

třídy do prostoru jiného, který bude opět patřit jenom jim.

Logika věci tedy nestojí na umístění jednoho bodu nýbrž na umístění bodů v prostoru vůči 

sobě navzájem. Pokud vyšší třídy opanují prostor, který jim  poskytuje určité výhody, zcela 

jistě se budou snažit tyto výhody reprodukovat. Reprodukčním mechanismem je rozdíl ve 

vztahu ke „školnímu“ jazyku, který vychází ze způsobu získání jazyka. Jak už bylo řečeno, 

jiný vztah k jazyku bude mít ten, kdo jej získal až ve škole, než ten, kdo se jej přirozeně učil 

v rodinném prostředí. To znamená, že při stávajícím stavu věcí, tedy stávajícím typu 

vzdělávacího systému, nemají nižší třídy v podstatě nikdy šanci vyšší třídy dohonit.

4. Katrňák a rodinné strategie

Tomáš Katrňák se ve svém výzkumu zabývá vzdělanostní reprodukcí dělnického a 

vysokoškolského statusu v české republice a tento proces zkoumá na základě analýzy 

kvantitativních dat a kvalitativních rozhovorů v rámci dělnických rodin a rodin 

s vysokoškolsky vzdělanými rodiči.

Teorie
Jeho práce je jak teoretická, tak empirická. V první části uvádí celou řadu výzkumů a 

teoretických pohledů na téma vzdělanostní reprodukce. Klasifikuje je podle toho, zda za 

příčinu sociální reprodukce považují školu, coby nástroj státu k udržení třídní struktury 

společnosti a nebo zda sledují kulturní odlišnosti prostředí, z nichž děti do školy přicházejí a 

ukazují, jak se tyto odlišnosti promítají do jejich školního výkonu. Do této kategorie řadí 

Katrňák Bemsteina17.

17 Katrňák [Katrňák 2004: 35 ] si vypomáhá konceptem pravolevého kontinua. Autory, kteří vidí hlavní váhu 
vzdělanostní reprodukce v socioekonomických nerovnostech, řadí do levé části a počítá k nim Luisse Althussera, 
Samueal Bowlese, Herberta Gintise, Melvina Kohna. Ti, dle Katrňáka, vycházejí z Marxe a školu považují za 
nástroj státu k udržení třídní struktury. Do prava řadí ty, kteří píší, že příčinou jsou v prvé řadě kulturní rozdíly, 
jdoucí ruku v  ruce se sociálními. Sem řadí Basila Bemsteina, Shirley Brice Heath, Paula W illise a Jay 
MacLeoda.
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Bourdieu dle Katmáka zdůrazňuje jak úlohu prostředí, tak školy a stojí tedy někdy mezi 

těmito dvěma proudy. V této souvislosti u v ád í:

„Sociální struktura a lidské jednání se doplňují, nelze je od sebe oddělit. Objektivní struktura 

vytváří subjektivní dispozice k jednání, jež zpětně posilují její existenci. Jedná se o reciproční 

vztah, v němž nelze ani strukturu ani jednání pojímat izolovaně“ [Katrňák 2004: 36],

Výzkumy v ČR
Katrňák vychází ze situace, jak je popsána dosavadními výzkumy na toto téma na 

území České republiky. Uvádí výzkum Machonina (1969) [Katrňák 2004: 52 -  53], dle něhož 

komunistický režim oficiálně deklaroval a prosazoval rovnost šancí na vzdělání, přesto však 

ke vzdělanostní reprodukci docházelo. Cituje i další polistopadové výzkumy ([Matějů Tuček, 

Rezler 1991], [Matějů. Řeháková 1992, Rabušicová 1995], [Průša, Průšová 1997]), z nichž je 

patrné, stejně jako ze zahraničních výzkumů, že rodinné prostředí dítěte má vliv na jeho 

přístup ke škole a že škola tento přístup zhodnocuje a žáky podle něho selektuje.

Katrňákovy výchozí předpoklady
Katrňák se dále věnuje ekonomickému a kulturnímu kapitálu dělnické rodiny. Dokládá, že 

dělnická rodina měla vždycky malý ekonomický kapitál, a to jak před revolucí, tak po 

revoluci, tvrdí, že dělnická rodina má i malý kulturní kapitál. Katrňák uvádí výzkum Matějů, 

Tuček, Rezler (1991), v jehož rámci byl kulturní kapitál měřen pomocí kulturních aktivit 

(návštěva divadel a výstav, obliba četby, sledování televize), kulturních znalostí a 

mimoškolními aktivitami.18 Tento výzkum Katrňákovo tvrzení podporuje. Ukázal totiž, že 

vztah mezi ekonomickým kapitálem a vzděláním dětí není přímý, ale je zprostředkován 

nepřímo životním stylem rodiny, postojem rodičů ke škole a dětem.

Katrňák tvrdí, že ačkoli vyšší společenské vrstvy mají větší ekonomický i kulturní kapitál, 

sám objem tohoto kapitálu nezaručuje dětem z těchto rodin úspěch ve škole.

18 Katrňák [c.d.:53 ] uvádí, že tento výzkum také zaznamenal, že vzdělanostní aspirace stejně nadaných žáků 
v  české společnosti liší dle jejich původu. Nejvyšší aspirace m ěli děti vysokoškoláků a čím měli rodiče nižší 
vzdělání, tím byly aspirace dětí nižší. Tato skutečnost korespondovala s rozdílným přístupem učitelů k žákům 
dle prostředí jejich původu.
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V tomto bodě má, dle mého pohledu, Bourdieu odlišný názor. Říká, že ekonomický i kulturní 

kapitál má možnost stát se symbolickým kapitálem, a to v momentě, kdy aktéři daného 

prostoru začnou dané rozdíly vnímat jako významné. Pokud učitelé, kteří stanovují kategorie, 

upřednostňují děti s větším kulturním kapitálem, pak se tento kulturní kapitál stává 

symbolickým a záleží na jeho velikosti.

Katrňák přistupuje k pojetí kulturního kapitálu jinak než Bourdieu, tedy jako k výslednici 

měřitelné kulturními aktivitami, kulturními znalostmi a mimoškolními aktivitami. Ve svém 

teoretickém rozboru svá tvrzení opírá o teorii Bourdieu, v níž hraje kulturní kapitál 

významnou roli. Nicméně Katrňákovo pojetí kulturního kapitálu se dosti liší od pojetí 

Bourdieu.

Jak již bylo řečeno, chápe Bourdieu vzdělávací systém v prvé řadě jako komunikační systém. 

Dle jeho pojetí jde o prostor, kde se setkávají aktéři s různými jazykovými schopnostmi 

[Bourdieu, 1990, 108 -  128], Tyto jazykové schopnosti považuje Bourdieu za jazykový 

kapitál, který je jistým druhem kulturního kapitálu19. Ostatní kulturní aktivity Bourdieu, dle 

mého názoru, nepovažuje ani tak za způsoby, jak se dítě může přiblížit k učební látce, tedy ve 

smyslu, jak na něj nahlíží Katrňák, ale jako indikátory, dle nichž školní instituce pozná jeho 

sociální původ a sním  spojenou jazykovou schopnost. Dodává, že rozdíly v praktických 

činnostech a statcích nahlíženy prismatem těchto kategorií vnímání vytvářejí symbolickou 

rovinu. Tyto diference zavádějí v každé společnosti symbolický systém -  distinktivní znaky 

[Bourdieu 1998:16],

Katrňák tvrdí, že strategie reprodukce kapitálu nevychází z jeho velikosti, ale z interpretace 

sociální reality, která je u dělníků a vysokoškoláků různá. Tyto odlišné interpretace dávají 

vznik odlišnému jednání. Dodává, že „velikost kulturního kapitálu potomka, jeho kulturní 

rozhled a připravenost do školy a v konečném důsledku jeho školní úspěch tak vedle jeho 

osobní snahy poznamenává především usilovná a systematická práce rodičů. Vedle školní 

selekce a velikosti ekonomického a kulturního kapitálu hrají v procesu vzdělanostní 

reprodukce velmi významnou roli praktiky a jednání rodičů a dětí vzhledem ke škole a 

vzdělání“ [Katrňák 2004: 70].

19 Bourdieu tvrdí, že ačkoli ostatní projevy kulturního kapitálu jsou také důležité, určující je v daném prostředí 
velikost (cena) jazykového kapitálu. To z toho důvodu, že ve vzdělávacím systému jde právě v prvé řadě o 
komunikaci. „Společenská cena jazykové schopnosti je  funkcí vzdálenosti mezi typem symbolické schopnosti 
vyžadované školou a praktické schopnosti jež vychází z našeho sociálního původu,, [Bourdieu 1990, 116],
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Výzkum
Katrňák na základě uveřejněných výzkumů staví své zkoumání na následujících 

předpokladech. Dělnická rodina má v české společnosti menší kulturní a ekonomický kapitál 

než rodina , kde mají rodiče vysokoškolské vzdělání. To, že český vzdělávací systém 

selektuje děti ve prospěch těch se vzdělanějšími rodiči, není zapříčiněno přímo vzdělávacím 

systémem, ale jde ruku v ruce s jednáním dělnických rodičů s jejich interpretací vzdělávacího 

systému a očekáváními, které na své děti kladou [Katrňák 2004: 71].

Jak již bylo řečeno, Katrňák si všímá odlišné velikosti ekonomického a kulturního kapitálu u 

dělnických a vysokoškolsky vzdělaných rodin, tyto rozdíly jsou dle jeho názoru vytvářejí 

odlišný životního styl. V analýzách rozhovorů pozoruje projevy životního stylu ve vztahu ke 

vzdělávacímu systému. V této souvislosti vymezil několik kategorií chování a přístupů, ve 

kterých se dělnické rodiny od vysokoškolských významně odlišují. Tyto odlišnosti pak 

shrnuje do konceptu volného a soudržného vztahu rodiny se vzdělávacím systémem. 20

Volny vztah
je přítomný u rodin dělnického původu. Je charakteristický malým zájmem o školu, učení a 

obecně o dění ve škole, respondenti uváděli, že ve škole děti nejvíce zajímali jejich 

kamarádi. Pokud se ti dobře učili, mělo to většinou kladný vliv i na jejich přístup ke škole. 

Problémem aleje, že si většinou hledali kamarády také z dělnického prostředí. Rodiče kladou 

na děti malá očekávání, za uspokojivý považují výuční list. Svým dětem význam vzdělání 

nezdůrazňují. Toto jednání souvisí s faktem, že vzdělání není u lidí z dělnických rodin 

spojováno s jejich sociální identitou. Za nej důležitější je  považováno brzké osamostatnění, 

tím že si člověk začne sám vydělávat a postaví se na vlastní nohy.

Protože rodiče nemají velké vzdělání, ani se neorientují ve vzdělávacím procesu, nemají 

pocit, že by dítěti mohli nějak výrazně poradit s tím, jak se v prostředí vyznat. Odpovědnost 

vidí na samotném dítěti a škole, s dítětem se do školy připravují pouze ze začátku, později to 

nechávají na něm.

20 Toto jeho pojetí, jak uvádí, vychází z konceptu Annete Lareu (2000), která vztah dělnických rodičů 
konceptualizuje jako odloučení a vztah vysokoškolských rodičů jako spojení [Katrňák 2004: 145].
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Známky jsou rodiči chápány jako indikátory schopností dítěte. Pokud má dítě dobré známky, 

je podle rodičů chytré, pokud má známky špatné, je hloupé. Rodiče hodnotí školní schopnosti 

svého dítěte dle známek.21.

Dělnickým rodičům jde o to, aby se dětem ve škole líbilo a dle jejich názoru toho lze 

dosáhnou tím, že dítěti nebudou nic vnucovat a nechají na něm, aby si zvolilo, co je zajímá a 

čemu se chce věnovat.22

Katrňák uvádí, že ze špatného prospěchu ve škole dělníci nikoho neobviňovali. Problém 

viděli v sobě a v tom, že neměli chuť dál studovat, protože je škola nebavila. V rozhovorech 

častěji uváděli, že kdyby se více připravovali, také by jim  to šlo. Přístup jejich rodičů je 

v jejich postoji ještě podporoval. Školní výsledky nebyly zdrojem jejich sebevědomí, to 

vytvářely především mimoškolní aktivity. Dělníci si školní úspěch nevysvětlovali 

schopnostmi a inteligencí jedince, ale jeho zájmem o školu [Katrňák 2004:117 - 121 ] .

Nicméně na druhou stranu Katrňák uvádí, že dělnické děti ve škole pociťovali určitou 

nerovnost v přístupu učitelů. Prostředí základní školy hodnotili jako soutěživé, vyprávěli, že 

většinou docházelo k rozskupinkování kolektivu na party podle toho, jak se kdo učil. Učitelé 

pak k těmto skupinkám přistupovali odlišně a také jejich členy odlišně hodnotili. Když se pak 

vypravěči dostali do učebního oboru, líbilo se jim  tam mnohem víc, prostředí hodnotili jako 

příjemnější a přátelštější. Také se jim  líbilo, že je učitelé všechny brali podobně, nedělali mezi 

nimi velké rozdíly. „Duch kolektivu tu panoval na duchem jednotlivce“ [Katrňák 2004: 88]. 

Domnívám se, že v tomto bodě je zásadním způsobem viditelný vliv struktury na proces 

vzdělanostní reprodukce, a to skrze chování učitelů k různým skupinkám v rámci kolektivu. 

Tento vliv není pozorovatelný pouze zvnějšku, i sami vypravěči jej pociťovali. Dle mého 

názoru, Katrňák tento moment téměř přechází a do své analýzy ho víceméně nezařazuje.

21Uvádí, že dobrá známka [Katrňák 2004: 105] udělá rodičům radost a za špatnou známku nastane nějaký trest, 
anebo mu rodiče řeknou, že je to jeho odpovědnost a že je  zkrátka hloupé a že na to nemá. Více se mu věnovat 
nezačnou.
:: Když mluví o dětech z dělnického prostředí ve škole, používá [Katrňák 2004: 108] metaforu plovoucích zátek. 
Jsou lehké, ale jdou kam je  proud zanese. Nepotopí se, kam ale doplavou záleží na nich a na okolnostech.
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Soudržný vztah
pozoruje Katrňák v rodinách, kde mají rodiče vysokoškolské vzdělání23. Vysokoškoláci 

nebyli ve škole spokojenější, i oni měli předměty, které je  nebavili. Dovedli se ale nad tyto 

obtíže povznést, protože chápali určitý vyšší smysl svých obtíží a vynaložené námahy. Hlavní 

odlišnosti v chování vyplývají z toho, že u vysokoškolských rodin je vzdělání součásti jejich 

sociální identity. Na prvním místě je vzdělání, až potom následují peníze.

Katrňák se domnívá, že ačkoli vysokoškolsky vzdělaní rodiče považují vzdělání za jednu 

z nej důležitějších životních hodnot, v rozhovorech to otevřeně nepřiznají. Vzdělání v těchto 

rozhovorech nepopisují jako nástroj k dosažení dobrého společenského postavení, ale jako 

hodnotu samu o sobě, jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti.

Tím, že rodiče mají vysokoškolské vzdělání, očekávají od svých potomků více a vysvětlují 

jim, jak je vzdělání důležité pro jejich budoucí život. Ve školním prostředí se také lépe 

orientují, což má za následek, že jejich děti více chápou, ,jak  to ve škole chodí“. 

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče berou známky jako indikátory toho, jak jejich dítě látku 

pochopilo a zvládlo, obecně se domnívají, že jejich děti jsou chytré a budou-li se snažit, 

budou mít dobré známky. Cítí odpovědnost za vzdělání svého potomka, proto se s ním doma 

připravují, školu pečlivě vybírají a komunikují s ní [Katrňák 2004: 125 - 143].

I vysokoškolsky vzdělaní rodiče se snaží, aby se dětem ve škole líbilo, volí k tomu ale jiné 

prostředky. Zařizují dítěti různé mimoškolní zájmové aktivity, které prohlubují zálibu 

v určitých předmětech a rozšiřují jeho všeobecný přehled. To, že dítě pochopí smysl určitého 

předmětu a nebo v něm bude dokonce vynikat, povede podle rodičů k tomu, že dítě bude ve 

škole spokojenější. Snaží se proto dítěti látku zprostředkovat24.

Vnímání vztahů
Katrňák považuje zmíněné charakteristiky jednání volného a soudržného vztahu za projev 

určité strategie, kterou rodiny volí k tomu, aby si zajistily svou budoucnost. Tyto strategie 

vychází z odlišné zkušenosti dělníků a vysokoškoláků se sociální realitou.

23 Rodinám s vysokoškolským vzděláním věnuje Katrňák menší prostor a pozornost. Uvádí, že ve své práci 
zkoumá především reprodukci dělnického statusu, vysokoškolsky vzdělané rodiny chápe jako kontrolní skupinu, 
vedl s nimi méně rozhovorů.
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Dělníci jsou dle Katrňáka lokalisté. Základem jejich sociálního života je podle něj síť přátel a 

příbuzných, se kterými se dobře znají, nejsou tolik zvyklí potkávat se s neznámými lidmi. 

Tyto vztahy stojí na poznání druhého člověka a osobních charakteristikách.

Oproti tomu vysokoškoláky označuje Katrňák za kosmopolity, říká že jsou zvyklí pohybovat 

se ve vyšších patrech formálních organizací a z toho důvodu jsou pro ně důležité statusy 

vycházející ze vzdělání. Vysokoškoláci se orientují na sociální svět mimo rodinu, jednají 

s lidmi na základě vnějších statusových kritérií [Katrňák 2004: 152].

V tomto momentě vidím zásadní rozpor s Bemsteinem, protože ten tvrdí, že v rodinách, kde 

rodiče vykonávají převážně dělnickou práce, je větší orientace na status. Významy jsou 

přijímány na základě statusu a neuvažuje se o jiných možnostech. Na rozdíl od toho 

v rodinách, kde rodiče vykonávají jinou než dělnickou práci, je  komunikace charakteristická 

orientací na osobní charakteristiky a děti vyrůstající ve zmíněném prostředí jsou schopny 

flexibilněji nakládat s alternativními významy.

Odlišné strategie
Dle Katrňáka, vysokoškoláci a dělníci na základě této odlišné zkušenosti se vztahy směřují 

své děti k jiným cílům. Katrňák hovoří o dvou různých strategiích. Strategii dělníků označuje 

za materiální, kdy je hlavní důraz kladen na práci, peníze a materiální stránku života. Jejich 

vzdělanostní aspirace jsou spojeny s učebním oborem, jež jim  co nejdříve zaručí peníze, které 

jsou v této vrstvě symbolem dospělosti a samostatnosti.

Strategii vysokoškoláků označuje jako statusovou, kdy cílem je získat vzdělání, který nositeli 

zaručí v budoucnu dobré společenské postavení.

Shrnutí
Katrňák říká, že stejně jako v zahraničí i v Čechách školy selektují na základě ekonomického 

a kulturního kapitálu rodiny, ze kterých děti pocházejí, Tyto rozdíly nazývá strukturálními 

rozdíly. Děti s volným vztahem vycházejí ze školy jako poražení, se školou ve svém životě 

nepočítají. Děti se soudržným vztahem vycházejí ze školy jako vítězové, vzdělání je  určující 

pro jejich identitu.

24 Katrňák píše, že v této skupině obecně převládá názor, že vlastnosti dítěte jsou ovlivnitelné.
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Domnívá se, že ke vzdělanostní reprodukci dochází, jak na základě strukturálních rozdílů, tak 

na základě odlišného jednání dle sociálního postavení. Nicméně dle mého názoru vidí ,jak 

konečně uvádí na začátku své práce, hlavní zdroj reprodukce vzdělanostních nerovností 

v tom, že dělníci a vysokoškoláci odlišně interpretují sociální realitu. Jak jsem již zmínila, za 

určující nepovažuje ani velikost ekonomického a kulturního kapitálu, nýbrž právě odlišnou 

interpretaci, ze které vycházejí odlišné strategie a odlišný vztah ke škole.

Katrňák tak na jedné straně hovoří o velikosti kapitálu a na straně druhé o interpretaci 

sociálního prostředí, čímž podle mého názoru odděluje to, co u Bemtsteina a Bourdieu spolu 

souvisí. Domnívám se totiž, že obě (popřípadě všechny tři) proměnné spolu tak silně 

souvisejí, že je nelze oddělit. Neznamená snad velikost kulturního kapitálu, ve smyslu, jak jej 

pojímá Katrňák, tedy měřitelného skrze kulturní aktivity, kulturní znalosti a mimoškolní 

aktivity, samotnou interpretaci sociální reality? Katrňák sám uvádí, že vysokoškolsky 

vzdělaní rodiče volí pro dítě různé kulturní a mimoškolní aktivity proto, aby prohlubovali 

jeho zálibu v určitých předmětech a rozšiřovali všeobecný přehled [Katrňák 2004: 133]. 

Jinými slovy to tedy podle mě, znamená, že interpretace závisí na kulturních aktivitách 

(kulturním kapitálu) a zároveň, že kulturní kapitál závisí na interpretaci.

Dalším problémem jeho pohledu na věc je, dle mého názoru, fakt, že do jisté míry chápe 

školu jako strukturu a rodiny jako aktéry. Myslím, že v jeho analýze chybí určitý náhled na to, 

čím vlastně je vzdělávací systém ve vztahu k celé společnosti. I když Katrňák přiznává, že 

škola má selektující funkci, mám pocit, že tuto funkci chápe tak nějak bezděky, jako určitý 

vedlejší efekt. Dle mého názoru, je  třeba se dívat na vzdělávací systém také jako na aktéra, 

popřípadě jako na nástroj v rukou aktéra. Tento aktér má nepochybně své explicitní a 

implicitní zájmy. Selekce pak není nějakou podružnou záležitostí, ale v podstatě jedním 

z hlavních pilířů, na kterém vzdělávací systém stojí a padá. O co víc je důležitější, o to víc 

musí být skrýván, především před těmi, kteří v něm neuspěli.

Domnívám se, že tento nedostatek může být způsoben jeho pojetím kvalitativního výzkumu. 

Již na začátku své práce uvádí určité předpoklady, ze kterých vychází, ale které si chce 

zároveň ověřit. Máli být kvalitativní výzkum prováděn induktivní metodou na jejímž úplném 

konci mohou být nové teorie nebo formulované hypotézy [Disman 2002: 285], pak Katrňák 

postupuje odlišně.
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Myslím si, že ke zkoumání přistupuje již s určitou teorií, narazí-li pak na určité projevy, které 

přímo nesouvisí s jeho předpoklady, nepovažuje je za důležité. To se mu podle mého názoru 

stalo právě v momentě, kdy v podstatě nechal stranou svého zájmu chování učitelů k různým 

skupinkám v rámci kolektivu, tedy tam, kde je dle mého názoru dobře pozorovatelná role 

struktury školy ve vzdělanostní reprodukci.

6. Vzdělanostní reprodukce v českém prostředí z kvantitativního 
pohledu

Martin Kreidl, který analyzoval vzdělanostní reprodukci v Československu v letech 1948 -  

1989, říká, že různé politiky během komunismu zvýhodňovaly určité sociální skupiny. 

Deklarovaným cílem bylo dosáhnout rovnosti v přístupu ke vzdělání [Kreidl, 2001: 11]. 

Komunistický systém pozitivní diskriminace měl jistý dopad na snížení 

sociálněekonomických nerovností v přístupu k učňovskému a odbornému střednímu vzdělání, 

neměl však dopad na statusové rozdíly v přístupu na gymnázia. Kreidl popisuje podobný 

proces jako Bourdieu. Spolu s rozvojem vzdělávacího systému docházelo k tomu, že děti 

s vyšším statusem posilovaly své postavení v technických školách a gymnáziích, ubývalo jich 

však na učebních oborech.

V československém prostředí hrál vedle ekonomického a kulturního kapitálu také významnou 

roli politický kapitál, tedy členství ve straně. Kreidl vyvozuje, že tento fakt měl největší 

význam v dobách silného komunismu, tedy v raných padesátých letech a v době po ruské 

invazi [Kreidl, 2001: 35],

V sedmdesátých letech prodělalo československé školství velkou expanzi, sekundární25 

vzdělání se stalo téměř univerzálním, a tak byl částečně splněn jeden ze socialistických cílů. 

Kreidl tedy tvrdí, že pozitivní diskriminace na základě statusu dosáhla určitých kladných 

výsledků, i když mnohé nerovnosti v přístupu k sekundárnímu vzdělání zůstaly. Především 

jde o přístup na vysoce žádané sekundární školy, který zůstal předmětem selekce na základě 

sociálního statusu.

Natalie Simonová se zabývala vzdělanostní reprodukcí v Československu a České republice 

po revoluci. Říká, že po roce 1989 dochází k nárůstu v poptávce po středoškolském vzdělání

25 Sekundárním má na mysli všechny školy navazující na základní školu.
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s maturitou a vysokoškolském vzdělání, a to na úkor učňovských oborů. Říká také, že školství 

po revoluci obecně prodělalo mnoho změn. Byla znovu zavedena osmiletá gymnázia, na které 

bylo obtížnější se dostat. Do sekundárního vzdělávání vstoupil soukromý sektor a zároveň se 

rozšířila nabídka škol, kde bylo možné získat maturitní diplom. Autorka ve svém výzkumu 

vycházela z předpokladu, že vývoj vzdělávacího systému po roce 89 přispěl k prohlubujícím 

se vzdělanostním nerovnostem, tedy, že v důsledku tlaku na přechod mezi sekundárním a 

terciemím vzděláním roste význam sociálního původu ve vzdělanostní reprodukci [Simonová, 

2002:33]. Na základě analýzy se jí tuto hypotézu nepodařilo potvrdit a dodává, že dle jejích 

zjištění sociálního původ nejvíce ovlivňoval dosažené vzdělání v letech 1970 -  1989.

7. Závěr

Ve své práci jsem se zabývala mechanismem vzdělanostní reprodukce. Srovnávala jsem práci 

T. Katrňáka s pracemi B. Bemsteina, P. Bourdieu a J.- C. Passerona. Všichni tito autoři 

shodně tvrdí, že ke vzdělanostní reprodukci dochází, nicméně její příčinu nacházejí jinde.

Bernstein analyzoval britské prostředí po druhé světové válce. Dochází ke zjištění, že vztahy 

ve kterých se převážně pohybujeme, ať již  jde o vztahy pracovní, rodinné nebo školní, mají 

určující vliv na způsob naší komunikace. Rozlišuje omezený a rozvinutý kód, přičemž 

hlavním hlediskem rozlišení je  míra syntaktických alternativ. Omezený kód vzniká v rodinách 

s nižším sociálním statusem, protože v takových rodinách je pevná neměnná hierarchie, tento 

kód je charakteristický pevně vymezenými významy. Pro mluvčí komunikující omezeným 

kódem je těžší vypořádat se s novými situacemi než pro mluvčí komunikující rozvinutým 

kódem. Ti jsou schopni se snáze zorientovat v novém prostředí, což je především patrné ve 

škole, která žákům přináší nové situace a nové významy, na které si musí zvykat. Tento fakt 

způsobuje ve škole zásadní výhodu dětí s vyšším sociálním statusem.

Bourdieu a Passeron navazují na Bemsteina. Na vzdělávací systém zkoumají pomocí 

konceptu kapitálů. Říkají, že jakýkoli kapitál, který je  v nějakém prostředí vnímán jako 

významný, se stane symbolickým kapitálem a zakládá distinktivní znaky. Jelikož je 

vzdělávací systém především komunikačním systémem, určujícím se zde stává jazykový 

kapitál. Ten tedy ve školním prostředí slouží jako indikátor sociálního původu. Bourdieu a 

Passeron považují za oficiální funkci vzdělávacího systému přípravu kvalifikovaných lidí pro 

trh práce. Skrytou funkci je, že školství slouží jako nástroj dominantní kultury, která takto
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posiluje a reprodukuje své postavení. Tento systém může být zachován pouze se souhlasem 

všech aktérů, tedy jak těch, kteří prošli sítem zkoušek, tak i těch, kteří neuspěli. Instituce 

zkoušek slouží k tomu, aby těm s nižším sociálním původem potvrdila, že jsou oficiálně 

neúspěšní, že osud o kterém se domnívají, že jim  na základě jejich sociálního původu 

přináleží odpovídá jejich předpokladům.

Katrňák vychází z celé řady pohledů na vzdělávací systém. Dělá kvalitativní rozhovory 

s dělníky a vysokoškoláky v českém prostředí. Dochází ke zjištění, že vzdělanostní 

reprodukce plyne z odlišné interpretace sociální reality dělníky a vysokoškoláky. Zatímco u 

vysokoškoláků je vzdělání součástí jejich sociální identity, u dělníků tuto identitu vytváří 

především mimoškolní aktivity a hlavním cílem je osamostatnit se a začít co nejdříve 

vydělávat. Na základě této interpretace používají rodiny odlišné strategie, vysokoškoláci volí 

statusovou strategii, vštěpují dětem, že dosažení vzdělání jim  umožní v budoucnu lepší 

sociální postavení, dělníci volí materiální strategii, děti nechávají ať si sami vyberou, co chtějí 

dělat, protože tak nejspíše naleznou zaměstnání, které je bude bavit a uživí se jím.

Katrňák neuvažuje, že za takovou interpretací sociální reality může stát právě vzdělávací 

systém, který dětem daný pohled vštěpuje. Jakožto nástroj dominantní vrstvy je výhodné, 

když dělnické děti neuvažují o vyšším vzděláním, protože tak uvolňují prostor dětem 

z vysokoškolských rodin. Domnívám se, že ačkoli určité části vyprávění o tomto faktu 

vypovídají, zejména o chování učitelů vůči dětem, Katrňák je přechází jako nevýznamné, aby 

výsledky jeho výzkumu byly konzistentní sjeho výchozími předpoklady.
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9. Přílohy

Projekt bakalářské práce

Reprodukce sociálních nerovností skrze vzdělávací systém

I. Téma

Ve své bakalářské práci bych se zaměřím na téma reprodukce sociální nerovnosti skrze 

vzdělávací systém.

Současní sociologové se většinou shodují na tom, že vzdělávací systém spíše než aby 

umožňoval překonávat sociální nerovnosti, často sociální nerovnosti umocňuje a napomáhá 

k jejich reprodukci. Jedním z činitelů tohoto procesu jsou rodiny disponující určitým 

kulturním a ekonomickým kapitálem, z velké míry utvářejí jedincovu perspektivu na 

vzdělávací systém a jeho vlastní šance v tomto procesu. Jedinec vychází z daného zázemí, 

které ovlivňuje jeho jednání i vnímáni situace.

Druhým aktérem daného procesuje vzdělávací systém, který určitým způsobem ovlivňuje jak 

jedincovy možnosti na úspěch v tomto systému, tak jeho vyhlídky do budoucnosti.

Existuje více teorií, které se zaměřují na vysvětlení daného procesu. Tyto teorie různým 

způsobem zdůrazňují buď úlohu strukturních příčin, tedy instituce vzdělávacího systému, 

nebo kulturních příčin, tedy váhu rodinných strategií a rodinného chování. Cílem této práce 

bude porovnat teorie Pierra Bourdieho s pracemi T. Katrňáka, M. Kreidla a N. Simonové, 

kteří prováděli výzkum vzdělanostní reprodukce v českém prostředí.

II. Metoda
Sekundární analýza

III. Otázky, na které se chci zaměřit.

1. Jakým způsobem dochází k selekci v rámci vzdělávacího systému? Jakým způsobem 

jsou vytvářeny sociální hranice a jak jsou tyto hranice striktní? Jak funguje udělování 

osvědčení? Jaké jsou společenské následky této selekce?
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2. Jaká je pozice jedince ve vzdělávacím procesu? Nakolik je jeho původ 

deterministický? Jaký je vliv společenské vrstvy.

3. Jaká je úloha a vliv rodin? Jaké typy strategií jednání volí? Jak se tyto strategie 

projevují a čím je jejich volba způsobena? (vliv poměru ekonomického a kulturního 

kapitálu, vliv reakce rodičů na strukturální bariéry, se kterými se sami setkali, vliv 

habitusu)

4. Jaké jsou zájmy a úloha státu ve vzdělávacím procesu? (vznik dědičné školní šlechty)

5. Jaká je situace sociální reprodukce v České republice? Nakolik se odlišuje výsledný 

stav a mechanismus v České republice od mechanismu francouzského popsaného 

Perrem Bourdieu.

IV. Maketa textu

1. kapitola -  Způsob komunikace dle tříd

Odlišný způsob komunikace dle sociálního původu je v Bourdieuho teorii zásadní, 

nicméně Bourdieu tuto skutečnost ve svých textech bere jako danou. Vychází přitom 

z Bemsteina, z toho důvodu se domnívám, že je alespoň částečně nutné Bemsteinovu 

teorii vysvětlit.

• Otázky na které chci v rámci této kapitoly odpovědět:

Jaký je základní rozdíl ve verbální komunikaci vyšších a nižších tříd?

- Jak tento rozdíl vzniká a jaký je  jeho důvod?

Domnívá se Bernstein, že způsob komunikace lze změnit socializací v rámci 

vzdělávacího systému?

2. kapitola -  Bourdieho teorie polí, habitusu a vzdělávacího systému

• Vysvětlení Bourdieuho teorie polí, habitusu a kapitálu

• Bourdieova pojetí vzdělávacího systému:
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3. Kapitola - Vzdelanostní reprodukce v českém prostředí.

V této kapitole porovnám Bourdieho teorii a závěry z jeho výzkumu s výsledky tří 

výzkumů, které na téma vzdělanostní reprodukce proběhly v České republice.Budou to 

výzkumy T. Katrňáka, M. Kreidla a N. Simonové.

• Otázky: Chci odpovědět na to, jaká jsou, podle autorů, specifika českého systému.

- V čem vidí autoři základní mechanismy reprodukce?

- Jsou Bourdieho závěry platné i v českém kontextu?

- Jaký má vliv historický kontext?
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