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Životní styl prochází v české společnosti v krátké době výraznými změnami, které jsou 

způsobené implementací informačních a komunikačních technologií
1
 (SIBIS 2002, 2003). 

Tento proces začal s předstihem v západních společnostech, kde také vznikla v rámci 

sociologie a dalších vědních disciplín diskuse o těchto změnách a o konceptu informační 

společnosti (Webster 2006). Obsahem této diskuse a prezentací názorů jejich účastníků se 

zabývám v první kapitole „Od postindustriální společnosti ke společnosti sítí“. Dalším 

tématem  této kapitoly je konceptem vzdělanostní společnosti, který je diskutován 

v souvislosti s informační společností (Drucker 1994; Stehr 1994). Oba teoretické koncepty 

jsou postaveny na blízkých pojmech. Jedná se především o informaci, vědění, znalosti, 

disponibilní vědění a teoretické vědění. 

První kapitola se opírá o Webstrovu typologii konceptů informační společnosti, která 

obsahuje definice technologické, ekonomické, prostorové, definice postavené na kritériu 

zaměstnanosti a kulturní definice (2006). Vymezení informační společnosti pouze na základě 

jediné definice považuji za přílišnou redukcí.  Informační společnost je vytvářená ve všech 

uvedených definičních oblastech.  

Kapitola o informační společnosti je konceptuálním rámcem pro dílčí jevy vypovídající 

o pronikání ICT do společnosti a do života jedinců, a také pro syntetické vnímání souhrnu 

těchto jevů, které jsou součástí nové vznikající skutečnosti informační společnosti (ČSÚ 

2014a, 2014b, 2014c). 

Kapitola „Implementace ICT a proměny životního stylu“ prostřednictvím statistických 

údajů a poznatků z empirických výzkumů seznamuje s průběhem a stavem osvojování si 

nových technologií českou populací a společností. Teorie informační společnosti jsou 

inspirací pro jednotlivé indikátory, pomocí nichž popisuji a analyzuji českou společnost. 

V této části se zaměřuji na českou populaci jako celek. Počítačová gramotnost a disponibilita 

ICT, kategorie významné z hlediska implementace, i z hlediska teorií informační společnosti, 

mění s postupující komputerizací společnosti svůj obsah a význam. Čím vyšší je saturace ICT 

ve společnosti, tím rychleji dochází u uživatelů k diferenciaci dalšího typu, k diferenciaci ve 

způsobu využívání ICT.    

 Na počítačovou gramotnost a disponibilitu ICT navázaná digitální přehrada, která na 

počátku implementace ICT znamenala spíše absenci nových výhod, vyplývajících z užívání 

ICT, se stává rigidní bariérou, marginalizující  lidi na okraji, které směruje k sociální exkluzi. 

                                                 
1
 Dále v textu je pro informační a komunikační technologie také používána zkratka ICT.  
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Počítačová negramotnost se stává vyhraněným znakem spojeným se sociálním statusem.  

Digitální propast se do budoucna stává významným zdrojem sociální exkluze a narušení 

sociální koheze. V současnosti většina lidí za digitální propastí jsou senioři, a proto lze do 

budoucna očekávat další snižování velikosti této skupiny. S poklesem její velikosti se však 

budou „uzavírat“ hranice mezi ní a většinovou „digitalizovanou“ společností jako důsledek 

jak neformálních, tak formálních sociálních procesů.  

Většina populace je počítačově gramotná a má technologie k dispozici, „technologická 

diferenciace“ se však posunula od počítačové gramotnosti k sofistikovanějšímu využívání 

ICT podle vzdělanostní a kulturní úrovně a profese.  Vzrůstající využívání nových technologií 

postupuje ve dvou liniích, obecná linie související s praktickým životem (e-shop, e-banking 

atd.) a linie navazující na vzdělanostní, odbornou a kulturní úroveň a rozvíjející ji. 

Pronikání ICT do společnosti probíhalo v souladu s teorií difuze Everetta Rogerse 

(Rogerse 2003) jenž vymezil ve společnosti pět skupin na základě vztahu k inovacím. Podle 

výsledků empirických výzkumů je zvláště specifická první skupina, kterou Rogerse nazývá 

inovátoři. Ti v první etapě převládali a jejich přístup k ICT byl přístupem nadšenců. Jejich 

specifický profil se promítal i do jejich životního stylu a sdílených komunit. S narůstajícím 

podílem uživatelů ICT v populaci se tito inovátoři v celku uživatelů rozpouštěli či tvořili 

jakési „ostrůvky“.  

Implementace ICT probíhala zvláště v počátcích v populaci diferencovaně podle řady 

znaků obzvláště podle vzdělání, věku a majetku.  Především věk v každém výzkumu ukazoval 

silnou souvislost s využíváním počítače a s počítačovou gramotností. Největší rozdíly byly 

mezi mladou generací a seniory, které se prohloubily až do jakési propasti mezi seniory, 

poslední generací gramotné kultury a mladou generací, první generací kyberkultury (SAK et 

al. 2007). Tato propast byla nejhlubší kolem roku 2000 a od té doby dochází ke generačnímu 

sbližování, které je důsledkem demografického pohybu, kdy se posouvají do stáří věkové 

skupiny využívající již ICT a snahy seniorů začlenit ICT do svého života. V současnosti již 

velký podíl seniorů využívá široké spektrum možností ICT.  

Generační faktor ve vztahu k ICT však stále působí. Současná generace mládeže je první 

generací, která nebyla zformována velkou společenskou událostí nebo změněnými 

společenskými podmínkami, ale její specifický generační profil se formoval používáním ICT 

a jejich včleňováním do života jedinců této generace (Mannhein 2007). Podle jedné ze služeb 

internetu, sociální sítě, bývá současná mladá generace nazývána také generací sítí (Tapscott 

1998). To je odvozeno z toho, že tato generace svůj život přenáší na síť, tedy do sociálního 
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kyberprostoru, zde uspokojuje své sociogenní, kulturní a informační potřeby, zde se 

prezentuje a utváří si názory a postoje, vůči této entitě se rozvíjí její sociabilita.  

Předchozí generace a věkové skupiny se dostávaly do kontaktu s ICT ve fázi již částečné 

socializace. Nyní však dospívá generace, která od  počátku svého života, své socializace, byla 

v kontaktu s ICT (mobil, počítač, internet). Od nejútlejšího dětství hraje počítačové hry, 

pohybuje se ve virtuální realitě kyberprostoru jako v přirozeném světě.  Tím vším se odlišuje 

od všech dosavadních generací.  

Uživatelé nejvíce na internetu oceňují služby, které nejvíce vyplývají z podstaty 

internetu, to je možnost nacházet informace a komunikovat. U těchto služeb nejsou velké 

rozdíly mezi generacemi a věkovými skupinami.   

Největší rozdíly mezi nejmladší skupinou a ostatními skupinami najdeme ve vnímání 

„sociálních přínosů“ internetu a o něco méně výrazné rozdíly najdeme i u „citového 

uspokojení“. Za sociální přínosy označuji „pocit sounáležitosti“ a „překonání osamocení“. Pro 

generaci, která vyrůstala s internetem, je kyberprostor již nejen místo, kde nachází informace, 

ale stává se již sociálním prostorem, kde se mladí lidé setkávají, sdílejí a formují své názory a 

postoje, formují se jako virtuální entity, které případně migrují do přirozeného světa. 

Významná je také funkce prezentace sebe „dát o sobě vědět“, byť banálně, je tak důležité a 

nutkavé, že to potlačuje i potřebu vlastního bezpečí. I to přispívá ke stále se rozšiřující agendě 

kyberbezpečí a  kyberkriminality.  

 Střední generace více než mladá generace oceňuje přínos potřebných profesních 

informací na internetu, a také jejich význam pro udržení si zaměstnání. Souvisí to s odlišnou 

společenskou pozicí a s životní fází generací. Střední generace, která je zaměstnaná a část 

jejích problémů a životních cílů je spojená právě se zaměstnáním, reflektuje funkce internetu 

ve vztahu k zaměstnání. Internet je také oceňován jako alternativní zdroj informací vůči 

 mainstreamovým médiím.   

Postupné pronikání ICT do české společnosti a jejich modernizace a propojování až 

k vytvoření digitální krajiny vytvářelo potenciál k proměně životního stylu, k jeho 

digitalizaci. Změna životního stylu nevyplývá pouze z jedné nebo několika významných 

aktivit, které se digitalizovaly. Podstatná je jejich syntéza v novou kvalitu uspokojování 

potřeb a realizace zájmů člověka. 

Kategorie životní styl se objevuje v české sociologické literatuře od čtyřicátých let, 

avšak teprve v šedesátých letech se stal součástí konceptu rozsáhlého empirického výzkumu 
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sociální stratifikace. V pojetí životního stylu ve výzkumu sociální stratifikace v šedesátých 

letech (Machonin 1969) je položena tradice, která  je v souladu s pojetím P. Bourdieuho, který 

životní styl vnímá jako projev sociálního statusu (Bourdieu 1998). Životní styl byl v dalších 

etapách české sociologie rozvíjen spíše v teoretické rovině (Duffková et al. 2008). Předmětem 

empirického zkoumání životního stylu se stávají jednotlivé dimenze životního stylu, 

jednotlivé jevy a indikátory, které pak zástupně vypovídají o životním stylu.  

K postižení životního stylu v současné české společnosti, v dané etapě utváření 

informační společnosti jsem se rozhodla využít typologickou metodu, která vychází 

z ideálních typů Maxe Webera (Weber 1998), avšak od typů jako teoreticky vytvořených 

ideálních konstruktů typologická metoda pokročila k jejich konstrukci na základě 

empirických dat.  Typologie se stává „soustavou typů, která je v sociologii produktem metody 

stojící na pomezí generalizace a přístupů individualizujících. Místo formulace zcela obecných 

a většinou značně abstraktních zákonitostí anebo na druhé straně popisu jednotlivých případů 

směřuje konstrukce typů k vyjádření komplexu specifických příznaků souhrnným pojmovým 

vyjádřením“ (Petrusek et al., autor hesla J. Buriánek 1996: 1342). 

Pro typologickou metodu jsem zvolila clusterovou analýzu s očekávanými shluky jako 

typy životního stylu. K analýze životního stylu jsem vybrala hodnoty a aktivity ve volném 

čase, které jsou v odborné literatuře o životním stylu uváděny jako jeho základní dimenze 

(Duffková 2008; Kubátová 2010). Využila jsem data z výzkumů, na nichž jsem participovala. 

Reprezentativní soubor z roku 2005 obsahoval 1818 respondentů a reprezentativní soubor 

z roku 2011 tvořilo 1381 respondentů. Součástí obou výzkumu je výzkum hodnot a výzkum 

volnočasových aktivit realizovaných stejnou metodikou a se stejnými bateriemi aktivit a 

hodnot. Baterie volnočasových aktivit  obsahuje  44 aktivit, baterie hodnot 22 hodnot.  

Pro clusterovou analýzu jsem chtěla zredukovat vysoký počet proměnných, a proto jsem 

na těchto bateriích provedla faktorovou analýzu volnočasových aktivit a hodnot, která vedla k 

získání obecnějších faktorů. Jak ve faktorové analýze volného času, tak ve faktorové analýze 

hodnot bylo využito rotované řešení Varimax. K stanovení počtu faktorů bylo použito 

Kaiserovo pravidlo. 

Faktorovou analýzou volnočasových aktivit vzniklo dvanáct faktorů - volnočasových 

orientací, z nichž devět jsem dále použila pro clusterovou analýzu: extrovertně erotická, 

kulturní, studijně počítačová, manuální mužská, manuální ženská, náboženská, mediální, 

turistická a tvůrčí umělecká. Faktorovou analýzou hodnot bylo získáno šest obecných faktorů 
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hodnotové orientace: profesně rozvojová, globálně liberální, společensko politická, 

reprodukční, sociální a materiální.  

Na těchto patnácti faktorech hodnotových a volnočasových orientací byla postupně 

provedena clustrová analýza s pěti, šesti, sedmi a osmi clustery. Z jednotlivých řešení se jako 

nevhodnější ukázalo řešení, které přinášelo sedm clusterů.  

Výsledkem clusterové analýzy je sedm clusterů – životních stylů: manuální mužský, 

kulturní, kyber rozvojový, materiálně extrovertní, domácí mediální, náboženský a 

extrovertně hedonistický. Představují strukturu životních stylů vytvořených na základě dvou 

jeho základních dimenzí v historicky konkrétní fázi utváření informační společnosti.   

Životním stylem, který je nejvíce ovlivněn ICT, je „kyber rozvojový životní styl“. 

Nositelé kyber rozvojového životního stylu jsou z jednotlivých sledovaných životních stylů 

v průměru nejmladší, 32 let. Tato skupina je z velké většiny tvořena studenty (37 %), ale jsou 

zde i více zastoupeni zaměstnanci-specialisté s vysokoškolskou kvalifikací (19 %, celek 6 %), 

skupinu tvoří častěji ženy, více než polovina respondentů je svobodná, 39% bydlí s rodiči. 

Tato skupina tráví s počítačem a na internetu o třetinu více času než je celkový průměr a 

naopak nejméně času ze všech životních stylů věnuje sledování televize. Kromě počítače a 

internetu se více než ostatní skupiny věnuje četbě odborné literatury, 2,5 hodiny týdně 

(průměr celého souboru je 1,3 hodiny týdně).  

V tomto životním stylu získávají prostřednictvím internetu především potřebné 

informace o společnosti a o světě, možnost vzdělávat se, profesní informace, ale i překonání 

osamocení a kontakt s druhými lidmi. Kladně hodnocené přínosy internetu jsou v souladu 

s životními cíly, které si tato skupina vymezuje častěji než jiné skupiny-vzdělání, kvalifikace, 

zaměstnání, práce (zajímavá, úspěšná).  

Své internetové dovednosti hodnotí značně pokročile. Pětina se domnívá, že internet 

využívá na profesionální úrovni a 61 % své dovednosti hodnotí takto: „nejsem ve využívání 

začátečník, ale nevyužívám internet na profesionální úrovni“ (v celku populace takto hodnotí 

své dovednosti pouze 41 %).  

Při hodnocení internetu tato skupina hodnotí kladně nejvíce oblastí. Prostřednictvím 

internetu především získává potřebné informace o společnosti a o světě, dále možnost se 

vzdělávat, profesní informace, ale i překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi. Kladně 

hodnocené přínosy internetu jsou v souladu s životními cíly, které si tato skupina vymezuje 

častěji než jiné skupiny - vzdělání, kvalifikace, zaměstnání, práce.  
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Na internetu tato skupina více než ostatní skupiny využívá elektronickou poštu, 

vyhledávání informací prostřednictvím fulltext vyhledávačů, vyhledávání informací 

prostřednictvím katalogů, periodika (tištěné noviny, časopisy v elektronické podobě), 

vyhledávání praktických informací (doprava, kultura apod.), poslech hudby z internetových 

rozhlasových stanic, serverů, stahování hudebních nahrávek z internetu, stahování filmů, 

poslech rádia, vzdělávání pomocí internetu (e-learning apod.) a sledování online videí 

(youtube, stream, enjoy apod.). 

Druhým životním stylem dle míry využívání internetu je „kulturní životní styl“. I v této 

skupině dominují ženy a více jsou zastoupeni respondenti s vysokoškolským magisterským 

vzděláním. Naopak nejméně je zde zastoupeno základní vzdělání. Průměrný věk této skupiny 

je 47 let. Nejčetnější věkovou skupinou je skupina ve věku 46 až 60 let. Z hlediska povolání 

této skupině dominují zaměstnanci-úředníci 37 % (zatímco v celém souboru je pouze 17 %). 

Přes polovinu respondentů uvádí, že jejich práce má duševní charakter.  

Tato skupina se více věnuje četbě beletrie a méně sleduje televizi (podle průměrného 

počtu hodin). I tato skupina hodnotí své internetové dovednosti nadprůměrně. 14 % považuje 

své využívání internetu za profesionální a 55 % ho hodnotí slovy „nejsem ve využívání 

začátečník, ale nevyužívám nternet na profesionální úrovni“.  

Pobyt na internetu této skupině více než ostatním skupinám přináší „orientaci na trhu 

práce“ a „pomoc při hledání zaměstnání“ a často uvádí, že jim internet dává „potřebné 

informace o společnosti a o světě“. V „kulturním životním stylu“ je nejvíce zastoupen faktor 

internetových aktivit ekonomický a četba. Nejvíce vzdáleným faktorem je faktor „zábava“.  

Data empirických výzkumů celé populace ukazují časový objem a frekvenci užívání 

ICT, převádění nejrůznějších činnosti do digitální podoby a realizaci zájmů a potřeb 

prostřednictvím ICT. Ukazují proměnu modálního životního stylu v informační společnosti 

vlivem ICT. Clusterová analýza nevypovídá o modálním životním stylu a o jeho proměnách,  

ale v kontextu modálního životního stylu na základě dvou jeho dimenzí - hodnot a 

volnočasových aktivit reflektuje jeho strukturaci. Další analýzy spojují jednotlivé životní styly 

s jejich nositeli, připojují k nim sociální charakteristiky těchto nositelů a specifika užívání 

ICT.  

Životní styly se profilují kolem specifického sociálního jádra, které je kombinací 

generace s určitým genderovým akcentem, profese, sociálního statusu a vzdělanosti. Kyber 

rozvojový životní styl vzniká především u mladé generace a studentů. Je spojen se 

seberozvojem jedince a s orientací na profesní perspektivu a rozvoj.  Tento životní styl je 
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propojen spíše s kvalitnější částí mladé generace. V tomto stylu najdeme nejvýrazněji takové 

dimenze životního stylu, které směřují do budoucna a nejvíce diferencují generace. 

Zatímco střední a starší generace  především preferuje informační a komunikační funkci 

internetu, pro mladou generaci je již významné kybersociálno a jeho utváření. 

Jádrem kulturního životního stylu je střední generace. Tedy generace, jejíž primární 

socializace probíhala ještě bez kontaktu s ICT, alespoň větší části generace. Dominantní jsou 

zde zaměstnanci s duševním charakterem práce a s vysokoškolským vzděláním. Nositeli 

tohoto i kyberozvojového životního stylu jsou poněkud častěji ženy. Proto se jako 

kompenzace objevil samostatný cluster-manuální mužský životní styl. Dalším generačním 

životním stylem, s vyšším podílem žen, je domácí mediální životní styl. Je to většinový styl 

staré generace, s pasivním přístupem k životu a dominantní rolí médií.   

Jestliže první tři životní styly jsou výrazem i určité generační kvality, zákonitě musí 

souběžně existovat životní styly, které jsou výrazem jiných kvalit generace. To se týká 

následujících dvou životních stylů. Extrovertně hedonistický je vázán na starší část mladé 

generace a na mladší střední generaci. Nejčetnější stupeň nejvyššího ukončeného vzdělání je 

„bez maturity (vyučen, střední)“. Převážně se jedná o manuálně pracující zaměstnance 

s nižším průměrným měsíčním příjmem a s nejvyšší zadlužeností. Zadlužena je téměř 

polovina z této skupiny, přesto nejčastěji ze všech životních stylů na internetu nakupují. Je to 

výrazný rys jejich životního stylu. Technologiemi je tato skupina vybavena nadprůměrně, ale 

vlastnictví knihovny je nejméně časté.  

Materiálně extrovertní životní styl má dominantu v extrovertně erotických aktivitách a 

v orientaci na majetek a příjmy. Je to také poslední ze tří stylů obsahující složku práce a její 

úspěšnosti (profesně rozvojový znak). Jedná se o typický životní styl konzumní společnosti, 

bez kulturní a spirituální roviny, bez směřování k rodině, ale také bez manuálních aktivit. Oba 

extrovertní styly (materiální a hedonistický) spojuje hodnota majetku, ale také sociogenní 

potřeby. Ale i uspokojování těchto potřeb se postupně přesouvá na internet. Tyto dva styly 

nejvíce obsahují elektronické erotické seznamování.     

Nové informační a komunikační technologie dotváří nový typ člověka, jehož životní 

způsob a životní pole se digitalizují. Novým typem člověka informační společnosti 

v digitálním věku je člověk on-line. Člověk na síti, permanentně připravený ke komunikaci 

v kyberprostoru, do kterého je transformována celá zkomputerizovaná civilizace. Člověk on-

line má neustále na dosah digitalizované informační civilizační bohatství a informace aktuálně 

proudící do sítě. 
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Sociální komunikace získala nové charakteristiky. Zatímco masová media produkovala 

komunikaci, v níž zdroj vysílal „sdělení“ mase příjemců, novou komunikaci charakterizuje 

nejen obousměrná interaktivita, ale i možnost multisměrové komunikace každého s každým. 

Každý jedinec tvoří bod komunikačního pole, v jehož rámci s různou frekvencí mění pozici 

vysílatele a příjemce sdělení, tvůrce a konzumenta informace.  Uvnitř sítě v rámci spontánní 

komunikace dochází na základě odlišných cílů a funkcí ke vzniku spontánních virtuálních 

entit. Po měsících virtuální existence někdy dochází ke zvratu a vytvořená sociální entita se 

transformuje z virtuální reality do přirozeného světa a v přirozeném časoprostoru se vynoří 

přetransformovaná sociální komunita.  

Standardní člen současné mladé generace, generace sítě, oproti předchozím generacím, 

jejichž člen byl sociálně charakterizován sociální pozicí a společenskými rolemi, má již novou 

dimenzi své existence, jedná se o jeho virtuální charakteristiky a charakteristiky jeho života v 

kyberprostoru.  

Současná mladá generace je první generací, která vyrůstá a sociálně zraje již s novými 

technologiemi a na síti. Proto se tak odlišuje od starší generace, která se seznámila s novými 

technologiemi v situaci již zafixovaného stylu života. Lidé mají tendenci do užívání nových 

médií vnášet způsob využívání média předchozího, pokud u staršího média mají vytvořeny 

„uživatelské návyky“. Starší generace vyrostly v éře knihy, později televize. I při užívání 

nových médií tato média „hledají“.  

I když příslušníci starší generace také využívají nové informační a komunikační 

technologie, pozice těchto technologií je v jejich životě jiná. Jejich sociální zrání, včetně 

začleňování různých nástrojů, médií a technologií do vzorců chování a způsobu života 

probíhalo před nástupem nových technologií a nové technologie jsou začleňovány do již 

hotových „modelů života“. Mladá generace však vytváří nový „model života“, jehož 

ústředními prvky jsou nové informační a komunikační technologie. Nový model se vytváří 

postupně, tak jak do společnosti vstupují dokonalejší technologie dalších generací s novými 

možnostmi a vstřícnosti uživateli. V důsledku vysoké frekvence implementace dalších 

generací hardwaru a softwarů a intenzivnějšího využívání ICT dochází k rychlejší diferenciaci 

uvnitř mladé generace. 

Tak jak bude odcházet stará generace, bude ve společnosti stále více převažovat 

digitalizovaný způsob života, jehož jádrem, od něhož se budou odvozovat volnočasové a 

pracovní aktivity, bude počítač a internet.   
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Vznikající člověk on-line je v nebezpečí, že se stane bodem sítě, jehož prostřednictvím 

proudí informace a komunikuje s vysokou frekvencí s množinou obdobných bodů sítě.
2
  

Rizikem, jak uvádí Castells je, že v okamžiku, kdy bod sítě ztratí svou hodnotu, bude ze sítě 

nemilosrdně odpojen (Castells 2004).  

 

                                                 
2
 Vybíral uvádí: „Internet je interaktivní, sociální, komunikačně propojující médium. Obsahuje však také prvky, 

které komunikaci zjednodušují až do podoby znivelizované či depersonalizované.“ (Vybíral 2001)  



 11 

Seznam použité literatury 

BOURDIEU, P. 1998. Teorie jednání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-718-

4518-3 

BURIÁNEK, J. Typologická metoda. In: PETRUSEK, M., MAŘÍKOVÁ, H., VODÁKOVÁ, 

A. et al. 1996. Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 

749-1627. ISBN 80-718-4310-5. 

CASTELLS, M. 2004. Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical 

Blueprint. In: CASTELLS, M. (ed.) The Network Society: A Cross-cultural Perspective. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2004. s. 3-48. ISBN 1-84376-505-5. 

ČSÚ. 2014a. Retrospektivní údaje statistiky rodinných účtů za období 1989 až 2003. Tab. 1.5 

Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání. 2014 [cit. 18.9.2014]. 

Dostupné z: <http://csugeo.i-server.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/3011-05>. 

ČSÚ. 2014b. Tabulka 21: Místo použití internetu jednotlivci, vývoj v letech 2007 až 2012. 

2014 [cit. 18.9.2014].  Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BF0038966D/$File/97011221.pdf>. 

ČSÚ. 2014c. Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci. Výběrové šetření o 

využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. 2014 

[cit. 24.9.2014]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci>. 

DUFFKOVÁ, J., URBAN, L. a DUBSKÝ, J. 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 237 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-

80-7380-123-6. 

DRUCKER, P. 1994. Věk diskontinuity: Obraz měnící se společnosti. S novou předmluvou 

autora. 1.vyd. Praha: Management Press, 1994. 377 s. ISBN 80-856-0344-6. 

KUBÁTOVÁ, H. 2010. Sociologie životního způsobu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 272 s. 

Sociologie. ISBN 978-80-247-2456-0. 

LUPAČ, P. 2013. Užívání Internetu a sociabilita: kořeny, vývoj a současnost výzkumu. In: 

Mediální studia /Media Studies, 2013, 7(3), str. 254-273. ISSN: 1801-9978.   

MACHONIN, P. et al. 1969. Československá společnost: sociologická analýza sociální 

stratifikace. 1. vyd. Bratislava: Epocha, 1969. 619 s. 

MANNHEIM, K. 2007. Problém generací. Generace. Sociální studia, Brno: FSS MU, 2007. 

č. 1-2, s. 11-44. ISSN 1214-813X. 

PETRUSEK, M., MAŘÍKOVÁ, H., VODÁKOVÁ, A. et al. 1996. Velký sociologický slovník: 

II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-1627. ISBN 80-718-4310-5. 

ROGERS, E. M. 2003. Diffusion of Innovations, 5th ed. New York: The Free Press, 2003. 

512 s. ISBN 978-0743222099. 



 12 

SAK, P. et al. 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 

290 s. ISBN 978-80-7367-230-0. 

SIBIS. 2002. Benchmarking Highlights 2002: Towards the Information Society in Europe and 

the US. 2002. EMPIRICA. Bonn. 2002. Dostupné z: <http://www.sibis-

eu.org/publications/highlights.htm>. 

SIBIS. 2003. SIBIS pocket book 2002/03: measuring the information society in the EU, the 

EU accession countries, Switzerland and the US. EMPIRICA. Bonn. 2003. Dostupné z: 

<http://www.sibis-eu.org/publications/pocketbook.htm>. 

STEHR, Nico. 1994. Knowledge societies: poststructuralism and social context. 1st 

pub.London: SAGE Publications, 1994. xii, 291 s. ISBN 08-039-7892-8. 

TAPSCOTT, D. 1998. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New 

York:McGraw-Hill, 1998. 338 s. ISBN 0070633614. 

VYBÍRAL, Z. 2001. Mění se lidská psychika v éře internetu? Psychologie dnes. 2001, 7(3), 

s.16-19. ISSN 1212-9607. 

WEBER, M. 1998. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1998. 354 

s. ISBN 80-860-0548-8. 

WEBSTER, F. 2006. Theories of the information society. 3rd ed. London, New York: 

Routledge, 2006. 314 s. ISBN 978-0415406338. 

 


	OLE_LINK1

