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Diplomantka si za své téma zvolila problematiku, která v jinak populárním výzkumu Internetu patří 

k dosud okrajovým a teprve se rozvíjejícím. Práce je teoreticko-empirická a jejím cílem je ověřit vazbu 

mezi kulturním kapitálem a způsobem používání Internetu ve smyslu vykonávání určitých online 

aktivit. Práce má logickou strukturu, teoretická a empirická část jsou dobře propojené a dílčí kapitoly 

na sebe logicky navazují. Jazyková úroveň je velmi dobrá, v práci jsem našel jen několik málo 

překlepů a formulačních nedostatků. Autorka využívá převážně relevantní a aktuální zahraniční 

literaturu a plodně přitom využívá kombinace anglosaské a francouzské výzkumné tradice. Ocenit je 

třeba autorčin vhled do probíhající diskuse a vytěžení toho podstatného pro řešení vlastní výzkumné 

otázky. Výzkumná otázka, odvozená ze stávajícího stavu poznání v oblasti, je aktuální, relevantní a 

umožňuje autorce případně dále diplomovou práci rozvinout do dílčích textů relevantních pro 

mezinárodní výzkum v této oblasti.  

 

Teoretická část má poměrně široký záběr, který se nicméně autorce daří udržet v podobě 

konzistentního a logicky se rozvíjejícího textu, odvrácenou stránkou je bohužel nevyužití některých 

inspirací, obsažených v teoretické části práce. K teoretické části bych měl tři drobnější připomínky Za 

prvé, v části o kritice konceptu KK mohla být autorka kritičtější k užívaným pramenům a více s nimi 

diskutovat, např. argumentace Lamonta a Loreaua může být napadnuta tím, že ke srovnávání 

nedochází homogenně v celém sociálním prostoru, ale jen v příslušné části sociálního prostoru, který 

je jako takový agregací dílčích distinkcí. Podobně Lahirovi (2001) lze namítnout, že sociální třídy jsou 

spíše efemérní funkcí prostoru distinkcí než pevně daná skutečnost s jasně danými hranicemi kulturní 

spotřeby (viz Bourdieova přednáška o třídách v Teorii jednání). Rozumím ale tomu, že hlubší 

polemika s kritikou není cílem práce a kritiky jsou dále v textu plodně využity k vlastnímu vymezení 

kulturního kapitálu. Dále, zmíněný výzkum knowledge gap je daleko bohatší, než uvádí autorka, 

přičemž některé momenty, zejména z konce 70. a z 80. let, by byly pro konceptualizaci vztahu mezi 

užíváním internetu a kulturním kapitálem využitelné. Autorce toto nicméně nelze vyčítat, neboť 

redukce problematiky knowledge gap na dílčí zjištění z prvního článku Tichenora, Donohue a Olien 

z roku 1970 patří bohužel k typickému rysu textů v oblasti výzkumu Internetu. Autorka v textu 

explicitně neodlišuje mezi knowledge gap (původní koncept) a usage gap (varianta konwledge gap 

aplikovaná na online činnosti a referující nikoli tak k vědění jako spíše k celkové praxi užití internetu). 

Tento problém ale stojí mimo hlavní argumentační linii práce. Za třetí, proč diplomantka v případě 

„emerging cultural capital“ nezvolila překlad „vynořující se“? Jaká je podle autorky přidaná hodnota 

konceptu vzhledem k jeho výraznému překryvu s obecnou aktivitou jedince, která má silné přesahy 

v oblasti sociálního kapitálu (původní koncept KK byl jasně odlišen od sociálního kapitálu)? 

 

Co se týče empirické části, tak hypotézy jsou adekvátně odvozeny z předchozího textu a autorka 

adekvátně popisuje a obhajuje vybrané metody analýzy dat. Při výběru korespondenční analýzy plně 

rozumím argumentu metody využívané ve zvolené výzkumné tradici. Nebylo by však pro identifikaci 

„distinktivního životního stylu online“ vhodnější využití např. klastrové či faktorové analýzy? Mohla 



by diplomantka obhájit praktickou stránku volby metody, která je spíše explorativní a omezuje 

možnost jednoznačnějších závěrů?  

Způsob interpretace dat je taktéž korektní, autorka vhodně odděluje samotný popis výsledků od 

části, v níž s těmito výsledky polemizuje a zasazuje je do dosavadního poznání (část Diskuse). 

V empirické části příliš nechápu logiku slučování různých způsobů využívání SNS, které jsou 

v dotazníku účelně rozlišeny, aby postihly rozdíl mezi pasivním a aktivním/kreativním užíváním SNS. 

Pokud by autorka nechala tvorbu vlastního obsahu a pouhé čtení či sdílení oddělení, mohla by dle 

mého názoru tato část online aktivit fungovat ve vztahu ke kulturnímu kapitálu lépe. Podobně si 

myslím, že by bylo vhodnější některé problémové položky nebo položky vázané na silně specifický 

segment populace (náboženský obsah, erotický obsah) úplně z analýzy vyřadit. Autorčino řešení, kdy 

jsou některé online činnosti vyřazeny z analýzy pouze některých věkových skupin, dle mého názoru 

zhoršují srovnatelnost provedených korespondenčních analýz. K empirické části bych měl ještě jeden 

dotaz: jaká je přidaná informační hodnota kategorie „občas“ u online činností v korespondenčních 

analýzách (i Bourdieu užíval v Distinkci u činností ano/ne)? 

 

K samotným výsledkům bych měl následující komentáře a otázky, které slouží spíše pro případné 

další promýšlení a rozvinutí diplomové práce, případně pro její pokračování. 

Pokud je užívání Internetu součástí kulturního kapitálu, jaké důsledky to má vzhledem k původní 

relevanci výzkumu kulturního kapitálu a jeho kritice (zejm. v oblastech vzdělání a specifické vazby 

mezi kulturním a ekonomickým kapitálem)? 

Autorka mohla zvážit interpretaci svébytné korespondenční analýzy s ohledem k faktu, že vynořující 

se kulturní kapitál není jen záležitostí konceptuální, ale i generační (měli bychom tedy očekávat vyšší 

význam NKK u mladších generací a naopak vyšší význam TKK u generací starších?). 

U věkové kategorie 15-29 si diplomantka vhodně všímá toho, že prostor činností je strukturován 

životním cyklem a tudíž zde vysokou roli hraje věk a disponibilní volný čas. Je podle autorky cesta, jak 

toto zjištění zapracovat při případném budoucím rozpracování empirického ověřování teorie o vztahu 

užívání internetu a kulturního kapitálu? 

Nemůže být zjištěná vyšší role TKK dána způsobem měření NKK? Otázka totiž na pólu vysokého NKK 

může obsahovat i jedince lokálně ukotvené s nízkým kulturním kapitálem, kteří jsou však ve svém 

volném čase specificky aktivní (zahrádkáři, kutilové atp.). 

Víme, že vyšší SES je spojen jednak s vyšším KK a jednak s delším užíváním Internetu v letech. Protože 

také víme, že počet online činností a frekvence jejich vykonávání s rostoucí délkou užívání roste, 

doporučil bych autorce ověřit také hypotézu, že KK je k online aktivitě vztažen nikoli přímo, ale přes 

kombinaci zkušenosti s užíváním Internetu a SES.  

Bylo možné předpokládat, že by analýza neodhalila žádné rozdíly v online činnostech dle KK? Jaká je 

přidaná hodnota práce se započítáním pravděpodobné odpovědi na tuto otázku? 

 

Pokud by diplomantka chtěla analýzu dále rozvinout, doporučil bych jí využít i data WIP-CZ 2005, kdy 

byl sledován čas věnovaný jak online, tak i offline aktivitám. I když jde o starší data, pro verifikaci 

hypotéz by byly vhodné (dodatečným problémem je ale značná vyprofilovanost uživatelů v té době). 

 



Drobné výhrady: 

1) Tvrzení ze s. 12, že používání Internetu bylo kvůli vysokým nákladům spojeno s elitami je 

vzhledem k obsahu pojmu elita nepravdivé, naopak, až donedávné doby např. patřila 

nezanedbatelná část ekonomických elit mezi tzv. vyhýbače z důvodu časové náročnosti a 

možnosti delegace užívání Internetu na podřízené. Podobně není vzhledem k datům 

pravdivé, že by praktické online činnosti byly typické pro elitu (s. 61). 

2) Na s. 7 je nepřesnost ve vyjádření „tradice výzkumu konceptu kulturního kapitálu“, „zda 

používání internetu může fungovat jako kulturní kapitál“ na s. 28. Pregrantněji mohly být 

formulovány také cíle práce ze s. 30 (odpověď na první otázku je dána v předchozím 

textu a z druhé otázky není zřejmé, co jsou ony „nové trendy“). 

3) V textu je několik málo překlepů – na s. 11 „prostému kulturního kapitálu“ 

4) Z textu není poznat, zda je tvrzení „Klasické humanitní vědění postupně ztrácí na 

společenské hodnotě, oproti tomu stoupá význam technologických či ekonomických 

oborů a s nimi spojených praktičtějších dovedností“ přebrané nebo autorčino. 

Každopádně není doložené. 

5) Na straně 35 došlo k chybě v číslování grafů, které je dále v textu posunuté o dvě.  

6) U grafu 5 (s.37) autorka nezvažuje možnost ovlivnění distribuce odpovědí způsobem měření. 

7) Autorka mohla více zapracovat Blankovu studii (2013), v níž Blank zjišťuje pro práci 

relevantní rozdíly ve způsobu tvorby online obsahu u různých statusových skupin. 

 

 

 

Celkově práci považuji za velmi zdařilou a inspirativní pro další zkoumání tématu. Práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Grossschweidnitz 12.8.2015                                                Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 

 


