
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra sociologie 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Bc. Alena Chrobáková 

 

Kulturní kapitál v informačním věku 

 

The Cultural Capital in the Information Age 

 

 

 

 

 

Praha 2015 Vedoucí práce: Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu Mgr. Petru Lupačovi, Ph.D. za cenné 

připomínky k práci a hlavně za příležitosti, díky nimž jsem se mohla začít věnovat výzkumu 

internetu. Zároveň bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří mne provázeli studiem, a 

svým blízkým, bez jejichž podpory bych nikdy nebyla tam, kde jsem.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne ___________ 

 

________________________________  



 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na sociálně stratifikační specifika používání internetu, na které nahlíží 

jako na jednu z volnočasových aktivit, tedy na jako na potenciální součást kulturního kapitálu jedince. 

Cílem práce je pokusit se na teoretické i empirické rovině propojit bourdieuovskou tradici výzkumu 

kulturního kapitálu s výzkumnou tradicí sociálně stratifikačních aspektů používání internetu (digital 

divide) a pokusit se zhodnotit, zda způsob používání internetu může představovat součást dnešního 

kulturního kapitálu. V teoretické části práce autorka představuje obě výzkumné tradice, snaží se na 

konceptuální rovině provést jejich syntézu a uzavírá, že používání internetu splňuje podmínky k tomu, 

aby mohlo být nazýváno kapitálem. V analytické části potom autorka za použití dat ze Světového 

projektu o internetu ČR provádí explorativní analytický vhled do struktury online aktivit v české 

společnosti. Analýza ukazuje, že čeští uživatelé internetu se liší ve způsobu používání internetu podle 

úrovně jejich kulturního kapitálu. Zároveň lze na základě empirické analýzy konstatovat, že ze dvou 

forem kulturního kapitálu definovaných v teoretické části je v oblasti online činností významnějš ím 

činitelem forma tradiční, nikoli forma nová. 

Klíčová slova: Bourdieu, kulturní kapitál, internet, online činnosti, digitální propast, uživatelská propast , 

vícerozměrná korespondenční analýza 

Abstract 

Diploma thesis is focused on social stratification aspects of internet use, as a part of leisure time activities 

and consequently as a potential part of cultural capital. The main objective of this paper is to make a 

link between Bourdieusian tradition of research of cultural capital and research tradition of stratification 

aspects of internet use (especially digital divide). The author is trying to prove if the type of internet 

usage could be considered as a part of cultural capital. In the first, theoretical part of this text, the author 

is presenting both research traditions concerned, trying to synthetize them and concluding that internet 

usage can be considered as a capital. In the second, analytical part of this paper, the author is using data 

from World Internet Project to provide, that the theoretical synthesis have some empirical support. The 

analysis proves that the structure of Czech internet users’ activities are differentiated by their cultural 

capital level. On the basis of this analysis, we can conclude that more powerful differentiation between 

types of internet usages is provided by traditional form of cultural capital, rather than by the emerging 

one. 

Klíčová slova: Bourdieu, cultural capital, internet use, online activities, usage gap, digital divide, 

multiple correspondence analysis 
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1. ÚVOD 

 

Význam internetu v dnešní společnosti je tématem čím dál většího množství odborných a 

zejména neodborných diskusí. Sociálně stratifikační aspekty jeho používání jsou přitom jednou 

z jejich hlavních náplní. V době, kdy bylo používání internetu kvůli vysokým ekonomickým 

nákladům spojené téměř výhradně s elitami, vzniklo silné přesvědčení, že se jedná o další 

významný faktor posilování sociálních nerovností (Van Dijk, 2012). Jednalo se o dobu, kdy byl 

internet distinktivní činitel jako takový. Spolu s významným technologickým vývojem (a také 

snahou sociálních politik) se internet stal výrazně dostupnějším pro širší část společnosti. Dnes 

už tedy není možné tvrdit, že by používání internetu samo o sobě bylo znakem vysokého 

sociálního postavení – velké množství času tráví na internetu v dnešní době i lidé z nižších 

sociálních vrstev. Otázkou však zůstává, zda tento vývoj znamená, že internet je v dnešní době 

významným demokratizujícím činitelem. Jak podotýká Hargittai (2008, p. 941), díky internetu 

se velké množství dříve nedostupných informací stalo dostupných většímu počtu lidí. Nejeden 

výzkum z posledních dvou dekád však dokazuje, že demokratizační role internetu se v praxi 

neprojevuje (Webster, 2002).  

Předpovědi mnohých techno-optimistů o potenciálu internetu stírat nerovnosti v přístupu 

k informacím a zdrojům narazily realitě na fakt, že lidé nepoužívají internet stejným způsobem. 

Právě způsob užívání internetu, tj. online aktivity, může být nazírán jako součást kulturních 

praktik jedince, tzv. kulturního kapitálu. Tento podle Pierra Bourdieua odráží sociální původ, 

tvoří hranice mezi sociálními třídami a reprodukuje sociální nerovnosti. Pokud se kulturní a 

zejména mediální konzumace v různých sociálních vrstvách liší už odedávna, není 

pravděpodobné, že by v tomto ohledu byl internet výjimkou.  

Tato práce si klade za cíl pokusit se na teoretické i empirické rovině zhodnotit, zda způsob 

používání internetu souzní s dnešním konceptem kulturního kapitálu. V první, teoretické části 

se zaměřím na představení obou výzkumných tradic, které se tohoto tématu bezprostředně 

dotýkají, a sice tradice výzkumu konceptu kulturního kapitálu na jedné straně a výzkumné 

tradice sociálně-stratifikačních specifik užívání internetu na straně druhé. Na základě vývoje 

poznatků v obou oblastech se pokusím položit konceptuální základ pro případné propojení 

těchto tradic. Jinými slovy, mým cílem bude zjistit, zda způsob používání internetu může 

teoreticky tvořit součást kulturního kapitálu. V následné analytické části se za použití dat ze 

Světového projektu o internetu pro ČR pokusím zjistit, zda teoretické spojení internetu a dnešní 
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podoby kulturního kapitálu nalézá jistou základní oporu v realitě. Zároveň bude cílem 

analytické části zjistit, jakou konkrétně mohou mít rozdíly mezi uživateli podle úrovně 

kulturního kapitálu podobu.   
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2. GENEZE KONCEPTU KULTURNÍHO KAPITÁLU 

 

Koncept kulturního kapitálu prošel od doby svého zrodu značným vývojem, který dobře 

ilustruje jeho komplexitu. První fáze tohoto procesu proběhla v pracích Pierra Bourdieua, jenž 

kulturní kapitál představil. Ve svém rozsáhlém díle pojem postupně rozpracovával a posouval 

směrem k velmi obsáhlému konceptu, který se těšil klíčové roli v jeho sociálně stratifikační 

teorii. Pomyslná druhá fáze vývoje konceptu již probíhala v rámci širší sociologické debaty, 

kterou práce Bourdieua vyvolaly. Ve snaze vypořádat se s kritikou konceptu kulturního kapitálu 

(a koneckonců celé Bourdieuovy teorie) následovníci představovali různé varianty redefinice 

konceptu, založené především na empirických zjištěních. Do procesu reformulace konceptu asi 

nejsilněji zasáhla „konkurenční“ teorie o kulturním všežroutství, která se od 90. let stala téměř 

nedílnou součástí prací zaměřených na vztah kulturní (zejména mediální) konzumace a sociální 

stratifikace. Promítla se tak významně do nových pojetí kulturního kapitálu, která tyto dvě na 

první pohled protichůdné teorie propojují.  

V následujících podkapitolách postupně přiblížím jednotlivé fáze vývoje konceptu kulturního 

kapitálu až k jeho současným podobám a v závěru kapitoly se zaměřím na zapojení internetu 

do výzkumu kulturního kapitálu.   

 

2.1  KULTURNÍ KAPITÁL V PRACÍCH PIERRA BOURDIEUA 

 

Koncept kulturního kapitálu tak, jak je v současné sociologii používán, má původ v sociálně 

stratifikační teorii francouzského sociologa Pierra Bourdieua. Poprvé se objevil ve studiích 

věnujících se vzdělávání (Bourdieu & Passeron, 1964, 1970), kde byl použit jako teoretický 

koncept pro vysvětlení systematických rozdílů ve výsledcích žáků z různých sociálních vrstev. 

Úspěch ve škole podle Bourdieua a Passerona nebyl založen pouze na individuálních 

predispozicích žáka, ale byl silně podmíněn jeho sociálním původem a z něho plynoucím 

„kulturním kapitálem“. Kulturní kapitál zde odkazoval ke schopnostem, zvykům, znalostem a 

vkusu, které získá jedinec v rodinném prostředí. V rodinách s vyšším sociálním statusem 

získávají děti „kvalitnější“ kulturní kapitál, který je ve školním a akademickém prostředí 

valorizován. Získávají tak výhodu oproti dětem z nižších sociálních tříd.  
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V sedmdesátých letech Bourdieu rozšiřuje koncept kulturního kapitálu v rámci své sociálně 

stratifikační teorie v klíčovém díle La Distinction (Bourdieu, 1979). Zde již kulturní kapitál 

hraje klíčovou roli jako diferenciační činitel v sociální struktuře; zahrnuje životní styl, vkus, 

kulturní kompetence a aktivity, postoje ke kulturním, sociálním a politickým otázkám. 

Bourdieu zdůrazňuje, že v těchto oblastech hraje zásadní roli sociální postavení jedince, které 

determinuje, jaké volby a preference bude jedinec mít. Lidé v podobném sociálním postavení 

budou mít tudíž podobné zájmy, názory a životní styl. Rozdíly mezi skupinami, které takto 

vzniknou, vytvářejí vzájemné kulturní distance, a napomáhají tak formování kolektivní „třídní“ 

identity. Bourdieu tak ukazuje, jak kulturní a ekonomický kapitál společně tvoří komplexní a 

sebe-reprodukující se strukturu sociální diferenciace (Prieur & Savage, 2011, p. 568). Sociální 

třídy se odlišují sdílením a transmisí určitých kulturních vzorců a kulturní konzumace, které 

pak ovlivňují chování a volby jedince patřícího k dané skupině (např. způsob stravování, 

morální postoje, politické názory) (Coulangeon, 2010, p. 6). 

Ačkoli se jedná o klíčový koncept, Bourdieu v La Distinction nepřináší jednoznačnou definici 

kulturního kapitálu; odkazuje k němu pouze pomocí různých kulturních praktik a postojů, které 

představují v podstatě jednotlivé indikátory pro měření kulturního kapitálu. Velmi široké pojetí 

konceptu v knize a nejednoznačná definice vedly ke kritice, nejasnostem v chápání pojmu a 

jeho nekonzistentnímu užívání (např. i pro označení legitimní vysoké kultury) 1 . V mnoha 

případech došlo ke svázání konceptu kulturního kapitálu s jednotlivými indikátory, které 

Bourdieu v La Distinction představil, a to zejména s indikátory ze sféry tzv. vysoké kultury2. 

Kritici potom podotýkali, že dané praktiky (např. návštěva restaurací) nepředstavují ve všech 

společnostech a dobách stejnou diferenciaci 3 , a zpochybňovali tak univerzální platnost 

Bourdieuova modelu. Sám Bourdieu se proti takovému chápání kulturního kapitálu ohradil. 

Jeho model podle něj nemá být chápán jako substanciální a upozorňuje, že vztah mezi sociálním 

statusem a různými praktikami není mechanický, a tím pádem není stejný v různých kulturních 

kontextech (Bourdieu, 1998, p. 11). „Obsah kulturního kapitálu“ co do konkrétních kulturních 

praktik a postojů se tedy v různých společnostech může lišit. Odchylky mezi jednotlivými 

praktikami v sociálním poli vytvářejí pro každou společnost specifickou strukturu, která 

                                                                    
1 Zde je nutné podotknout, že nekonzistentního užívání pojmu kulturní kapitál se dopouštěl i sám autor a jeho 

spolupracovníci (srov. Lamont and Lareau, 1988, p. 157).  
2 „Vysokou“ kulturou tradičně chápeme (my, jako společnost) činnosti jako návštěva divadel, galerií a muzeí, 

poslech vážné hudby atp. Obecně jde o aktivity s  vyšší „intelektuální“ náročností, které jsou zpravidla spojené 

s klasickou vzdělaností vyučovanou v humanitních předmětech ve školách (kanonické umění, historie).  
3 O problematičnosti tohoto spojení viz níže, kap. 2.2.2.2 
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odpovídá různým sociálním postavením (ve dvou hlavních dimenzích sociálního prostoru) 

(Bourdieu, 1998, p. 14).  

Distribuce kulturního kapitálu jako celku je ve společnosti nerovnoměrná, stejně jako je tomu 

v případě kapitálu ekonomického, a tyto dva typy kapitálu jsou do jisté míry provázané. Podle 

Bourdieua je ekonomický kapitál převoditelný na kapitál kulturní. Silná vazba, která mezi nimi 

existuje, je částečně zprostředkována množstvím času, který je třeba investovat pro získání 

kulturního kapitálu (zejména ve vtělené a objektivizované formě, které budou popsány níže). 

V rodinách s vysokým ekonomickým kapitálem je možné dětem poskytnout delší studia, tedy 

čas osvobozený od ekonomické nutnosti nezbytný pro akvizici kulturního kapitálu (Bourdieu, 

1986, p. 284). Kromě času na studia jsou také rodiny s vyšším ekonomickým kapitálem 

schopny investovat více peněz do vzdělání dětí a jejich volnočasových aktivit (tj. kulturních 

praktik). Vazba mezi ekonomickým a kulturním kapitálem podle Bourdieua funguje i vice 

versa, jinými slovy také kulturní kapitál může být přeměněn na kapitál ekonomický. I kulturní 

kapitál tak funguje jako zdroj, který může být mobilizován za účelem ekonomického profitu, 

například pro získání dobrého uplatnění na trhu práce nebo úsporou finančních prostředků 

v každodenním životě4.  

 

2.1.1  TŘI FORMY KULTURNÍHO KAPITÁLU 

 

Ve svých pozdějších pracích se Bourdieu pokusil o jisté vyjasnění konceptu kulturního kapitálu, 

nicméně opět ne zcela konzistentně. Jasnější shrnutí svého pojetí představil autor v textu The 

forms of capital (Bourdieu, 1986). Zde poukazuje na to, že kulturní kapitál se vyskytuje ve třech 

formách, a sice jako vtělený (inkorporovaný), institucionalizovaný a objektivizovaný 

(materializovaný). Institucionalizovaná forma odkazuje k formálnímu vzdělání. Konstatuje, že 

tato forma má relativní nezávislost na osobě nositele a na aktuálním stavu ostatních dvou forem 

kulturního kapitálu (Bourdieu, 1986, p. 285). Vytváří určitou formu posvěcení a trvalý, ostrý 

rozdíl mezi těmi, kdo jej dosáhli, a těmi ostatními (např. ve formě akademického titulu). Titul 

poskytuje svému nositeli „oficiálně uznanou, garantovanou kompetenci“ oproti prostému 

kulturního kapitálu ve vtělené formě, která se musí znovu a znovu prokazovat v každodenní 

interakci (Bourdieu, 1986, p. 285). Tato forma kulturního kapitálu je podle Bourdieua také 

                                                                    
4 Zde může být příkladem znalost cizího jazyka (která je součástí kulturního kapitálu), jež umožní jedinci zakoupit 

produkt ze zahraničního internetového obchodu za nižší cenu než z domácího.  
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snáze převoditelná na ekonomický kapitál, a sice díky hodnotě, kterou má daný titul na trhu 

práce. Je však třeba si uvědomit, že ekonomická hodnota odpovídající dané úrovni vzdělání se 

může v čase měnit5 (spolu s vývojem na trhu práce, nabídkou a poptávkou), tudíž vztah mezi 

institucionalizovaným kulturním kapitálem a ekonomickým kapitálem je proměnlivý 

(Bourdieu, 1986, p. 286).  

Další formou kulturního kapitálu je kulturní kapitál objektivizovaný (materializovaný), který 

zahrnuje vlastnictví různých kulturních produktů, typicky knih, obrazů, gramofonových desek 

atp. Bourdieu upozorňuje, že na první pohled snadná transmise této formy kulturního kapitálu 

(dědictví po rodičích) je pouze zdánlivá. Přechod „vlastnictví kulturních objektů totiž 

neimplikuje převzetí způsobu jejich užívání či konzumace“ (Bourdieu, 1986, p. 285). Kompletní 

transmise je tedy možná pouze tehdy, pokud je spojena i s transmisí vtěleného kulturního 

kapitálu v rámci rodiny. Bourdieu proto rozlišuje prosté materiální vlastnictví kulturních 

artefaktů (které vyžaduje ekonomický kapitál) a „vlastnictví symbolické, které vyžaduje kulturní 

kapitál“6 (Bourdieu, 1986, p. 285).  

Poslední formou je vtělený kulturní kapitál (či inkorporovaný)7. Podle Bourdieua je tato forma 

kulturního kapitálu základní a odkazuje k „dlouhotrvajícím dispozicím ducha a těla“ (Bourdieu, 

1986, p. 282–283). Jedná se o soubor přijatých kulturních kompetencí, dispozic, znalostí, 

preferencí a vkusu, které jsou svázány s určitým sociálním postavením (vychází z něj), a jsou 

zdrojem distinkce v sociálním poli. Jeho získávání probíhá dlouhodobým procesem vštěpování 

a přizpůsobování zejména během socializace. Vtělený kulturní kapitál je striktně svázán 

s osobou nositele, je budován v průběhu jeho života, zaniká jeho smrtí a nemůže přesáhnout 

jeho biologické možnosti (např. intelekt, fyzické dispozice) 8 . Osobní povahu mají také 

investice, které musí jedinec vynaložit (především čas, soustředění, snaha), proces získání proto 

nelze delegovat. “Vtělený kapitál, jako vnější bohatství převedené na integrální součást 

osobnosti jedince, do jeho habitu, nemůže být předán jednorázově, darováním, koupí nebo 

                                                                    
5  V tomto bodě bych ráda odkázala na text Coulangeona, který zajímavě rozvádí roli masifikace vzdělávání 

v druhé polovině dvacátého století na proměnu kulturního kapitálu a jeho distribuce (Coulangeon, 2011). 
6 Zde je patrný častý problém v Bourdieuově výkladu o kulturním kapitálu, a sice tautologie v definicích. Na tomto 

místě měl autor patrně na mysli vtělenou formu kulturního kapitálu, nicméně použil neadekvátně širší označení 

„cultural capital“. Obecnější označení „kulturní kapitál“ je však pro „vtělený kulturní kapitál“ používáno velmi 

často, a to nejen v pracích Bourdieua, ale také v pracích jeho následovníků, protože se jedná o nejčastěji 

zkoumanou složku kulturního kapitálu. I já se v této práci budu primárně zaměřovat na vtělený kulturní kapitál, 

proto se ve snaze o zjednodušení textu k záměně označení také uchýlím.  
7 V práci budu používat český výraz „vtělený kulturní kapitál“, protože tento překlad z originálního „incorporé“ 

byl již do české odborné literatury zaveden (srov. Šafr, 2008) 
8 Bourdieu sice upozorňuje na tyto limity akumulace kulturního kapitálu, nicméně v souladu s jeho teorií je třeba 

se ptát, do jaké míry jsou tyto „biologicky“ dané předpoklady skutečně pouze biologické a do jaké míry se už 

jedná o součást vtěleného kulturního kapitálu (získaného např. ve velmi raném dětství).  



13 
 

směnou” (Bourdieu, 1986, p. 283). Jeho akvizice je otázkou dlouhodobého působení na jedince, 

kdy čas věnovaný jeho získávání může být různě efektivní (v dětství je podle Bourdieua 

získávání efektivnější než v dospělém věku). V tomto směru Bourdieu upozorňuje na to, že 

akumulovaný kapitál je vždy poznamenán podmínkami, v nichž jeho akvizice započala (např. 

věk, prostředí, intenzita působení). Důležitou charakteristikou vtěleného kulturního kapitálu je 

jeho zastřenost. Jeho získávání může do jisté míry probíhat i zcela bezděčně, bez vědomého 

učení a racionálního procesu (během socializace). Vlivem toho tedy nemusí být považován za 

„získaný kapitál“, ale za legitimní přirozenou kompetenci či preferenci jedince, a funguje tím 

pádem jako symbolický kapitál (Bourdieu, 1986, p. 283). Způsob jeho předávání je podle 

Bourdieua zásadní pro jeho symbolický charakter, a představuje nejlépe skrytou formu 

dědičného přenosu kapitálu v rámci rodin (Bourdieu, 1986, p. 284). V tomto smyslu se koncept 

kulturního kapitálu odlišuje od Veblenovy teorie ostentativní kulturní konzumace (Veblen, 

1994), protože podle Bourdieua nediferencuje pouze manifestovaná materiální konzumace, ale 

zejména kulturní postoje, jejichž přenos je skrytý, a není tedy lehké (ne-li přímo nemožné) je 

napodobovat.  

Charakteristiky vtěleného kulturního kapitálu, tak jak je Bourdieu představil ve svém textu The 

forms of Capital, velmi silně souvisí (ba přímo se překrývají) s dalším autorovým konceptem – 

habitem. Habitus Bourdieu definoval jako „generativní a jednotící princip, který z 

charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, vytváří jednotný životní styl” 

(Bourdieu, 1998, p. 16). Je tedy diferencovaný podle sociálního postavení a zároveň slouží jako 

diferencující činitel. Jedná se o jistý praktický nebo sociální „šestý“ smysl (le sens pratique), 

tj. „přejatý systém preferencí, principů vidění a třídění (…), trvalých poznávacích struktur a 

schémat jednání“ (Bourdieu, 1998, p. 32). V tomto smyslu je vtělený kulturní kapitál nedílnou 

součástí habitu jedince. Kulturní praktiky, jako stavební elementy životního stylu, jsou tedy 

produkty habitu jedince a zároveň jeho konstitutivními prvky.  
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2.2  ODRAZ BOURDIEUOVA KONCEPTU V SOCIOLOGII 

 

2.2.1  KRITIKA TEORIE 

Jak již bylo nastíněno výše, koncept kulturního kapitálu sklidil kromě velké vlny pozornosti 

také vlnu kritiky, a to zejména z důvodu vágní definice konceptu samotným autorem. Spolu 

s významnou pozicí konceptu v rámci celé Bourdieuho stratifikační teorie totiž nejednoznačné 

definice vedly k tomu, že koncept kulturního kapitálu působí jako velmi široký, ne-li 

všeobjímající. Ať už jej tak sám Bourdieu myslel či nikoli, koncept kulturního kapitálu na šíři 

svého obsahu podle kritiků naráží, a to jak na empirické, tak na konceptuální rovině. Kulturní 

kapitál má v rámci Bourdieuova díla více funkcí (např. třídní atribut, zdroj moci, neformální 

vzdělání), přičemž ne všechny formy kulturního kapitálu je mohou zastupovat 9  (Michele 

Lamont & Lareau, 1988, p. 156). Šíře konceptu tak vede k jeho vnitřní nekoherenci. 

Problematická je také empirická rovina, na niž se ve své kritice zaměřil Goldthorpe (2007). 

Poukazuje na to, že široké chápání konceptu kulturního kapitálu znesnadňuje (ne-li 

znemožňuje) uspokojivou operacionalizaci, a proto dochází v mnoha výzkumech k vytržení 

pouze jednoho aspektu (nebo formy) kulturního kapitálu pro účely měření10.  

Kritika se zaměřila také na kulturní praktiky, které tvoří vtělený kulturní kapitál. Podle 

Lamontové a Lareauové (1988) je při operacionalizaci konceptu kulturního kapitálu třeba 

arbitrárně určit, které kulturní praktiky jsou jeho součástí, tj. které jsou ještě natolik vzácné, že 

poskytují hledanou distinkci, a které jsou naopak tak rozšířené, že už tuto funkci nesplňují. 

Autorky podotýkají, že relační definice praktik (jak navrhuje Bourdieu), které jsou součástí 

kulturního kapitálu, není v komplexních společnostech dostačující – jednotlivé kulturní 

praktiky totiž v realitě nejsou srovnávány tak, jak to předpokládá model, tj. všechny navzájem 

na stejné úrovni. Různé skupiny populace podle nich mohou mít odlišné normy, které definují, 

co je distinktivní a co nikoli. S tím souvisí poměrně silná kritika Lahirova, který odmítá pojetí 

habitu jako jednotné dispozice, a s tím i jednotnost kulturního kapitálu v rámci sociálních tříd. 

Zdůrazňuje, že kulturní vkus a konzumace se individualizují a diverzifikují, čímž postupně 

                                                                    
9 Například institucionalizovaná forma kulturního kapitálu, tedy formální titul, nemůže představovat čistě třídní 

atribut.  
10 Golthorpova (2007) kritika kulturního kapitálu je poměrně zásadní, použitelnost či nepoužitelnost konceptu pro 

další výzkum váže na přijetí, respektive odmítnutí celé Bourdieuovy teorie sociální reprodukce nerovností. 

Kulturní kapitál je podle Goldthorpa zcela konceptuálně závislý na celé teorii, a proto nemůže být použit 

samostatně.  
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rozmělňují kulturní hranice mezi sociálními třídami 11  (skupinami) (Lahire, 2001). Nutně 

jednotný charakter habitu a kulturního kapitálu odmítli také Bourdieuovi následovníci, kteří 

zaujali více pluralitní přístup a zdůraznili diverzifikovanost kulturního kapitálu v dnešní 

společnosti (Bennett et al., 2009, p. 25). 

Bourdieu sklidil kritiku i za silně podřízený status, který přisoudil populární kultuře, a to 

zejména z řad britských kulturálních studií (Fiske, 2011). Ve svém pojetí legitimní kultury 

z tohoto pohledu zcela podcenil emancipatorní potenciál kulturních praktik nižších tříd (např. 

Giroux, 1983), které mohou mít své specifické kulturní normy, do velké míry nezávislé na elitní 

„legitimní kultuře“ (Michele Lamont & Lareau, 1988, p. 7).  

 

2.2.2  REFORMULACE KONCEPTU 

I přes vlnu kritiky měl (a stále má) Bourdieův koncept kulturního kapitálu v sociologii silný 

vliv a stal se jedním z nejdůležitějších odkazů celé Bourdieuovy teorie, protože umožňuje 

popsat, jak je kultura přímo zapojená do systému sociálních nerovností (Savage, Warde, & 

Devine, 2005; Weininger & Lareau, 2007). Mohutný a téměř okamžitý ohlas vyvolal tento 

koncept v oblasti výzkumu vzdělanostních nerovností (např. Aschaffenburg & Maas, 1997; De 

Graaf, De Graaf, & Kraaykamp, 2000; DiMaggio, 1982) 12 . V oblasti sociologie kultury a 

životního stylu se stal v době kulturního obratu alternativním přístupem, více založeným na 

empirických základech. V pracích, které s kulturním kapitálem pracují, je však v mnoha 

případech patrná snaha distancovat se od redukcionistických a deterministických tónů 

Bourdieuových textů (Bennett et al., 2009, p. 18) a nabídnout komparativní pohled na roli 

kulturního kapitálu v moderních společnostech, který nutně vede k částečné redefinici 

původního konceptu.  

Výzkumy Bourdieuových následovníků ve Francii i jinde zaměřené na kulturní kapitál velmi 

rychle ukázaly, že podoba kulturního kapitálu není stejná jako ve Francii 60. let. 

V angloamerickém prostředí se role kulturního kapitálu projevila jako výrazně slabší, než tvrdil 

Bourdieu. Mnohem výraznější roli zde hrál ekonomický kapitál (Lamont & Fournier, 1992). 

                                                                    
11 Podobný názor zdůrazňující individualizaci kulturní spotřeby najdeme také u Becka (Beck, 2011). 
12 Ačkoli debata kolem vlivu kulturního kapitálu na školní výsledky přinesla mnohé zajímavé poznatky, není pro 

tuto práci stěžejní, a proto nebude (až na výjimky) rozebírána. Pro podrobnější rozbor vztahu kulturního kapitálu 

a vzdělanostních nerovností viz také (Andersen & Hansen, 2012; Goldthorpe, 2007; Sullivan, 2001).  
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Výzkumníci z USA také otevřeli debatu o vztahu kulturního kapitálu a genderu nebo etnicity13 

(srov. Silva & Warde, 2010) a zaujali relativističtější přístup k podobě kulturního kapitálu 

v různých segmentech společnosti (Bellavance et al., 2004; Thorton, 1995). Například 

v českém výzkumu se projevil jako výrazný vztah mezi kulturním kapitálem a životním cyklem 

(gender a věk) a zároveň se ukázal sílící vliv ekonomického kapitálu vzhledem k rostoucí 

finanční náročnosti některých aktivit (Šafr, 2012, pp. 263–265). 

Z výzkumů posledních let zaměřených na zachycení kulturního kapitálu vyplývá, že současná 

situace se vyznačuje značnou komplexitou vkusů a kulturních strategií. Pojetí kulturního 

kapitálu jako jednotného už proto není podle některých výzkumníků zcela adekvátní, a namísto 

něj je nutné pracovat s diverzifikovaným kulturním kapitálem, v němž bude možné rozlišit 

celou škálu různých praktik a strategií, které mohou sloužit ke kulturní reprodukci nerovností 

(Bennett et al., 2009, p. 29). Zároveň je třeba si uvědomit, že v jednotlivých sociálních 

kontextech a skupinách (etnických či věkových) mohou být valorizovány specifické kulturní 

praktiky a strategie (Roose, 2015).  

Nejvýraznější posun konceptu kulturního kapitálu přišel s tezí tzv. kulturního všežroutství. 

Peterson a Simkus přinesli empirické zjištění (na příkladu hudebních preferencí), že pro 

americké elity je charakteristické spíše kombinování nejrůznějších žánrů (včetně populárních) 

než upínání se pouze na legitimní „vysokou kulturu“ (Peterson, 2004; Peterson & Simkus, 

1992). Nižší vrstvy naopak podle nich projevují větší jednotnost ve svých kulturních 

preferencích. Teze o kulturním eklektismu elit byla založena primárně na empirické studii14, 

její teoretické vyjasnění spojené s posouzením jejího poměru ke kulturnímu kapitálu je stále 

předmětem odborné debaty. Je sporné, zda kulturní eklektismus elit představuje rozpuštění 

hranic třídní kultury (např. vlivem individualizace životních drah; viz (Lahire, 2008)), nebo zda 

jde o nový způsob odlišení se, tj. o nový obsah kulturního kapitálu (Bennett et al., 2009; 

Coulangeon, 2004; Kwon & Kwon, 2013). Z tohoto pohledu je kulturní všežroutství, tedy 

kumulace praktik různého druhu, tím, co poskytuje distinkci v sociálním poli, a stává se tak 

alternativou ke kulturním praktikám spojeným s tradiční „vysokou“ kulturou, jejíž distinktivní 

funkce ztrácí na významu. Ačkoli teze o kulturním všežroutství byla již několikrát 

zpochybněna, její význam pro reformulaci podoby kulturního kapitálu je zcela zásadní; většina 

                                                                    
13 Bourdieu sám se genderovými nerovnostmi zabýval v pozdějších dílech, nicméně v La Distinction zůstává role 

genderu zcela v pozadí. Co se týče etnicity, ve Francii není povoleno se ve výzkumech ptát na etnický původ 

respondentů, a proto tato rovina nemohla být v Bourdieuově analýze zahrnuta.  
14 Můžeme se dokonce setkat s názorem, že empirický základ kulturního eklektismu je spíše pouhým následkem 

zvolené metody než reálným sociálním jevem (Atkinson, 2011).  
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následných prací věnujících se kulturnímu kapitálu se snaží s tezí o všežroutství vypořádat a 

nezřídka ji zapojuje do teoretických východisek. 

 

2.2.2.1 NOVÝ KULTURNÍ KAPITÁL A  JEHO CHARAKTERISTIKY 

Studie z posledních let poukazují na to, že sama o sobě teze o všežroutství (ani v jejím spojení 

s kulturním kapitálem) neposkytuje zcela uspokojivé vysvětlení současné situace (Prieur & 

Savage, 2013, p. 231), která je mnohem komplexnější. Prieurová a Savage identifikují několik 

nových trendů, které se ukázaly jako typické ve výzkumech v Dánsku i Velké Británii a pomocí 

nichž charakterizovali tzv. „nový kulturní kapitál“ („emerging cultural capital“). Jako 

nejdůležitější trend se jeví opozice mezi těmi, kteří hodně participují na nejrůznějších 

kulturních a společenských aktivitách (tj. navštěvují kulturní instituce, sportují atd.) , a těmi, 

kteří takto aktivní nejsou vůbec. Angažovaní jedinci díky tomu disponují většími zdroji než ti, 

kteří vypadají, že „nic nedělají“15 (Prieur & Savage, 2011, p. 578). Z tohoto pohledu tedy nový 

kulturní kapitál vhodně reflektuje trend všežroutství – ve vyšších třídách skutečně dochází 

k rozšíření kulturních praktik a participace směrem k masové kultuře, zároveň se však tento 

kumul stává podstatným distinktivním faktorem. Díky rozmanitější kulturní participaci mají 

jedinci větší celkový kulturní rozhled, orientují se ve větším množství témat , a mohou díky 

tomu kumulovat rozmanitější sociální kapitál (kontakty) (Coulangeon, 2003). Zároveň s tím se 

odlišují vyšší mírou tolerance a otevřenosti k jiným kulturám. 

Druhou důležitou dimenzi „nového“ kulturního kapitálu identifikují Prieurová a Savage v 

„novosti“ aktivit, ať už se jedná o nové formy, žánry či vazbu na nové technologie. Z výzkumů 

není patrné, že by byly „historické, kanonické kulturní formy nyní základem kulturní 

nadřazenosti“ (Prieur & Savage, 2011, p. 578). Tyto „staromódní“ kulturní praktiky jsou někdy 

naopak zavrhovány a nahrazovány aktivitami, které budují kosmopolitní identitu. Kosmopolitní 

charakter se zdá být důležitým aspektem nového kulturního kapitálu. V dánské studii se 

projevilo, že na jedné straně jsou ti, kteří mají výrazně globální kulturní preference a více 

používají internet (pro hledání informací a komunikaci), a na druhé straně stojí jedinci, kteří lpí 

více na národní identitě a kulturních produktech (Prieur, Rosenlund, & Skjott-Larsen, 2008). 

                                                                    
15  Zde je třeba upozornit, že kulturní participace nesmí být zaměněna se sociabilitou. Ti, kteří nevykazují 

participaci v kulturních aktivitách, mohou mít silné sociální vazby, zejména lokálního a rodinného charakteru. 

Zároveň je také možné, že jednoduše „ve volném čase dělají něco, co „uniklo síti“ formálního uznání“ (Prieur & 

Savage, 2011, p. 578). 
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Stejný trend byl zachycen i ve výzkumech v Srbsku a Finsku (Cvetičanin & Popescu, 2011; 

Kahma & Toikka, 2012). Přechod ke kosmopolitní orientaci se projevuje i v tradičně značně 

národně orientovaných zemích, jako jsou Francie nebo Velká Británie. Orientace na 

mezinárodní (tedy hlavně americkou) kulturu zde v minulosti patřila do sféry „nízké“ kultury, 

nicméně nyní je patrný posun k sociální valorizaci této kultury, zejména v mladších věkových 

skupinách16 (Prieur & Savage, 2013, p. 237).  

Dalším posunem od původního konceptu kulturního kapitálu je poznání, že pouhé rozdělení 

aktivit a žánrových preferencí nestačí. Mnohé žánry a aktivity jdou, jak je patrné i 

z empirických studií o všežroutství, napříč sociálními třídami, i přesto však mohou mí t pro 

některé jedince distinktivní funkci, a to ve způsobu, jakým jsou praktikovány. Osvojení určité 

„masové“ či „ilegitimní“ aktivity (např. sledování oddechového seriálu v televizi) je mezi 

elitami zpravidla doprovázeno charakteristickým postojem (ironickým, autoreflexivním), který 

umožňuje jejich ospravedlnění (Prieur & Savage, 2013, pp. 234–235).  Způsob konzumace 

poskytuje distinkci také v případě „zmasovělých“ legitimních praktik, které už vlivem ztráty 

exkluzivity tuto funkci sami o sobě ztrácejí17. Tento aspekt distinkce je však ve výzkumech 

zejména kvantitativního charakteru obtížně zachytitelný.  

Některé trendy charakteristické pro nový kulturní kapitál byly zachyceny i v rámci českého 

výzkumu zaměřeného na kulturní kapitál. Z dat plyne, že vyšší třídy si sice udržují prvenství 

v konzumaci vysoké kultury, nicméně zároveň v posledních letech dochází k rozšíření jejich 

kulturní orientace směrem k masové kultuře (zejména v případě aktivit mimo domov, např. 

návštěvy diskoték, koncertů populární hudby).  Dochází tak k výše popsané kumulaci praktik 

nezávisle na kulturní legitimitě. Trend je však natolik nový, že není možné jeho přítomnost na 

základě dostupných dat s určitostí doložit (Šafr, 2012, pp. 249–250). Podle autora analýzy je 

třeba se na něj zaměřit v dlouhodobější perspektivě v budoucnosti. Zároveň se v české populaci 

ukazuje trend celkové aktivity vyšších a pasivity nižších tříd. Nižší třídy jsou charakteristické 

pasivním způsobem trávení volného času (zejména sledováním televize), absencí sportovních 

aktivit a celkově výrazně nižší rozmanitostí volnočasových činností (Šafr & Špaček, 2010, pp. 

90–93). Ve vyšších třídách naopak lze identifikovat celkově aktivní životní styl, kdy se 

k vysokokulturním činnostem zařadil také sport a turistika (Šafr, 2012, p. 251).  

                                                                    
16  Důležitým aspektem je zde jazyková znalost;  např. ve Francii dříve znalost angličtiny nepředstavovala 

významnou složku kulturního kapitálu, zatímco dnes je tomu naopak. Tento posun lze připsat na vrub i 

zvýznamnění technických oborů a celkovému trendu globalizace.   
17 Na příkladu návštěvníků muzea to demonstrují Hanquinet, Roose a Savage (2014).  



19 
 

Na základě výše uvedeného budu nový kulturní kapitál pro účely této práce chápat následovně. 

Jedná se o (vtělený) kulturní kapitál s novým obsahem, který si však zachovává stejnou funkci 

v sociálním prostoru – distinktivní – i když díky zcela jiným vlastnostem. Je charakteristický 

několika novými dichotomiemi, které vytvářejí rozdíly mezi sociálními skupinami: (1) celková 

aktivita životního stylu s velkou diverzitou kulturních aktivit vs. celková tendence k pasivitě 

životního stylu a úzce vymezeným aktivitám; (2) orientace na nové a kosmopolitní kulturní 

činnosti a produkty vs. lokální a tradicionalistická orientace; (3) snaha o specifický či 

racionalizovaný způsob kulturní konzumace mainstreamové kultury vs. absence jakékoli 

podobné reflexe prováděných aktivit spojených s mainstreamovou kulturou. Na základě 

poznatků z českých výzkumů považuji pro svou analýzu za nejdůležitější charakteristiku 

nového kulturního kapitálu v české populaci první jmenovanou dichotomii (aktivita/pasivita).  

 

2.2.2.2 TRADIČNÍ SÍLA „VYSOKÉ“ KULTURY A KULTURNÍ LEGITIMITA  

Přes všechny výše uvedené trendy však stále není možné zcela zavrhnout tradiční „vysokou“ 

kulturu jako kulturně distinktivní činitel, a s ním tedy „tradiční“ pojetí kulturního kapitálu. 

Zejména ve Francii se totiž tradiční „vysoká“ kultura stále projevuje jako vlivný zdroj distinkce 

(Coulangeon, 2004, 2013; Donnat, 1999). Stejný trend částečně potvrdily i výzkumy v českém 

prostředí. Šafr poukazuje na to, že v české společnosti je tradiční vysoká kultura stále silně 

svázána s vysokým socioekonomickým statusem (Šafr, 2012; Šafr & Špaček, 2010). Na základě 

empirických dat konstatuje, že v České republice stále existuje něco jako dominantní legitimní 

kultura (Šafr & Špaček, 2010, p. 98), i když vedle ní můžeme sledovat nové paralelní trendy 

v kulturní spotřebě vyšších tříd (viz výše). 

Pro vykreslení neuvadající role vysoké legitimní kultury Coulangeon (2013) poukazuje na fakt, 

že například sociálně mobilní jedinci (zejména vzestupně) vykazují sice kombinaci různých 

kulturních aktivit, nicméně převažuje u nich preference pro tradiční „vysoké“ kulturní formy. 

Zde se tedy ukazuje, že tyto kulturní formy stále mají určitou symbolickou moc, která pomáhá 

při vzestupu po sociálním žebříčku. Na vkusu tohoto segmentu populace je tedy podle 

Coulangeona patrné, jak tradiční formy kulturního kapitálu soupeří s novými. Z kvalitativní 

části britské studie je také zjevné, že některé kulturní formy a aktivity jsou lidmi stále vnímány 

jako „elitní“, z čehož plyne, že jejich symbolická hodnota ve společnosti nezmizela  (Savage, 

Silva, & Warde, 2010)  
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Ona symbolická hodnota vysoké kultury přetrvává díky její hluboce zakořeněné společenské 

legitimitě. Bourdieu spojuje moc elit s jejich schopností vštípit celé společnosti své normy 

legitimní kultury tak, že právě jejich kulturní praktiky jsou pak vnímány jako „ty správné“ 

(legitimní) na celospolečenské rovině. Je evidentní, že vlivem kombinování a prolínání žánrů a 

kulturních praktik napříč sociálními třídami dochází k jistým posunům v definici toho, co je 

„legitimní kultura“. Dnešní elity už jednoduše řečeno nemají tak jednotný a snadno popsatelný 

životní styl jako v minulosti, a proto ani jejich kulturní normy nejsou tak jednoduché a stálé. 

Koncept legitimní kultury je proto třeba pojímat jako dynamický a nelze jej bez dalšího 

jednoznačně definovat. I když vazba legitimní kultury na to, co tradičně chápeme jako 

„vysokou“ kulturu stále přetrvává, nelze opominout, že její intenzita slábne a na její úkor sílí 

vazba na kulturní diverzitu (Coulangeon, 2003).  

Z tohoto důvodu se domnívám, že je třeba nesouhlasit s vytrvalým nekritickým svazováním 

kulturního kapitálu a legitimní vysoké kultury v její statické podobě (s tradičními indikátory: 

návštěva divadel, galerií, koncertů). Je pravdou, že v současné době stále platí, že takto vnímaná 

vysoká kultura je preferována lidmi s vyšším socioekonomickým statusem a poskytuje 

distinktivní funkci, nicméně tento vztah není nevyhnutelný. Jakkoli se zdá nepředstavitelné, že 

návštěva galerie bude někdy postrádat vysokou společenskou (distinktivní) hodnotu, chceme-

li definovat kulturní kapitál jako skutečně nadčasový fenomén, musíme tuto možnost alespoň 

připustit. Obsah pojmu legitimní kultura je zcela jistě proměnlivý a formuje se postupně na 

základě toho, jaké kulturní praktiky či žánry se stávají složkou životního stylu vyšších tříd, 

zjednodušeně řečeno přicházejí do módy. Ideálním příkladem je v tomto bodě hudební žánr 

jazz – z původně naprosto nelegitimního žánru oblíbeného mezi nejnižší třídou v USA se stal 

vysoce legitimní žánr, který má distinktivní funkci v mnoha zemích, včetně samotných 

Spojených států. Pokud bychom jazz chtěli použít jako indikátor ve výzkumu na počátku 

minulého století, zastupoval by jistě nízký kulturní kapitál (nízkou kulturu). Dnes by ale 

jednoznačně zastupoval kapitál vysoký.  

I přes uvedenou námitku nelze tradičně chápaný kulturní kapitál opomenout, protože empirická 

data neumožňují jeho existenci odepsat minulosti (viz výše). V českém prostředí zatím tradičně 

chápaná vysoká kultura má legitimitu, a tím pádem i distinktivní funkci. Tradiční kulturní 

kapitál tedy pro účely této práce považuji za podstatný a chápu jej jako formu vtěleného 

kulturního kapitálu, jejíž hlavní obsah tvoří (ne)participace na činnostech spjatých s vysokou 

kulturou, která je nositelem distinktivní funkce.  
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2.2.2.3 ALTERNATIVNÍ UCHOPENÍ  KULTURNÍHO KAPITÁLU V ČESKÉM VÝZKUMU 

V českém výzkumu zatím převládá konceptualizace kulturního kapitálu blízká jeho tradiční 

variantě (viz výše) spojené s vysokou kulturou. Koncept kulturního kapitálu zajímavým 

způsobem rozpracovává pro své analýzy Šafr a přichází s alternativní typologií konceptu na 

základě funkcí (Šafr, 2008). Rozlišuje tři „typy“ kulturního kapitálu18, a sice (1) vysokokulturní 

kapitál s distinktivní funkcí, (2) kognitivní kapitál nesoucí kulturní schopnosti a (3) 

kompetenční kapitál nesoucí kulturní zdroje. Ačkoli se jedná o typologii podnětnou (a pro 

výzkum zejména mezigeneračního přenosu kulturního kapitálu jistě užitečnou), nedomnívám 

se, že pro účely této práce, zaměřené na kulturní kapitál ve vztahu ke kulturní spotřebě, by byla 

vhodná. Dle mého názoru se autor dopouští výše zmíněného svázání konceptu s vysokou 

kulturou, když explicitně přiřazuje k distinktivní funkci pouze činnosti spojené s vysokou 

kulturou. Zároveň paradoxně uznává roli jiných trendů, když ke třetí funkci (kompetenční) řadí 

schopnost orientovat se v různých tématech (všežroutská orientace), čímž ale jako kdyby 

popíral, že právě tato orientace je také distinktivní. Podle mne se tímto rozdělením ztrácí fakt, 

že právě ona kompetence (zde orientace ve velké škále témat) je tím, co ve společnosti 

diferencuje – má distinktivní funkci. Z hlediska celkového pojetí konceptu kulturního kapitálu 

jsou sice schopnosti a kompetence klíčové, nicméně v této práci nechávám tyto složky 

kulturního kapitálu nadále stranou. Má pozornost se soustřeďuje na provázanost kulturního 

kapitálu a online aktivit, proto jsou nejrelevantnější složkou kulturního kapitálu pro tuto práci 

kulturní činnosti a participace (jsou analogické). Schopnosti a kompetence jedince s  jeho 

kulturní aktivitou zcela jistě souvisí, nicméně jejich popis a analýza není cílem této práce.  

 

2.2.3 (NE)PŘÍTOMNOST INTERNETU V KULTURNÍM KAPITÁLU 

Velká část výzkumníků zabývající se proměnami kulturního kapitálu se shoduje, že rozmach 

internetu a nových technologií obecně znamená pro podobu kulturního kapitálu změnu (např. 

Prieur & Savage, 2013; Roose, 2015). Klasické humanitní vědění postupně ztrácí na 

společenské hodnotě, oproti tomu stoupá význam technologických či ekonomických oborů a 

s nimi spojených praktičtějších dovedností. Vlivem těchto procesů je i kulturní kapitál čím dál 

méně vázán na humanitní vědění, ale spíše na „expertní znalost v oblasti vědy, technologií, 

informačních systémů a obecně zvládnutí různých typů technických a vědeckých procedur“ 

                                                                    
18 Opět se setkáváme se záměnou označení kulturní kapitál a vtělený kulturní kapitál. Šafr de facto představuje 

typologii pouze vtělené formy kulturního kapitálu.  
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(Prieur & Savage, 2013, p. 238). Už sám Bourdieu ve svých pozdějších pracích uznal možný 

vývoj tímto směrem, když připustil možné nahrazení pojmu kulturní kapitál za „informační 

kapitál“ (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 119) a zdůraznil význam schopnosti získat informace 

pro akumulaci ostatních druhů kapitálů.  

Je poněkud zarážející, že i přes značnou shodu nad vlivem internetu a technologií na kulturní 

hodnotu volnočasových aktivit není internet ve většině studií vůbec reflektován. Pouze v hrstce 

případů se používání internetu dostalo mezi měřené volnočasové aktivity, většinou navíc jen co 

do frekvence používání (silný vs. slabý uživatel), nikoli co do jednotlivých aktivit. Nejhlouběji 

v tomto ohledu došla dánská studie, kde výzkumníci pracovali s proměnnou zachycující různé 

druhy online aktivit. Používání internetu ke komunikaci a vyhledávání informací se zde ukázalo 

jako jedna z charakteristik nositelů nového kulturního kapitálu (viz výše) spojená s  jejich 

kosmopolitní orientací a celkovým „zapojením“ ve společnosti (Prieur et al., 2008, p. 67). 

Oproti tomu bankovní operace a nakupování po internetu byly asociovány spíše s převažujícím 

ekonomickým kapitálem. Nepoužívání internetu bylo silně asociováno s velmi nízkým 

celkovým kapitálem a zejména s velmi nízkým kulturním kapitálem (Prieur et al., 2008, p. 61). 

Ve studii mapující srbské pole životních stylů se frekventované používání internetu také váže 

s vysokým kulturním kapitálem, nicméně zde se asociovalo s praktikami typickými pro tradiční 

kulturní kapitál (tj. častá návštěva divadel, galerií, velká knihovna v domácnosti) (Cvetičanin 

& Popescu, 2011). Podobné tendence ukázal výzkum v České republice, kde trávení volného 

času na internetu a s ICT bylo asociováno s vysokým socioekonomickým statusem, stejně jako 

aktivity tradičního kulturního kapitálu (Šafr & Špaček, 2010, pp. 87–89). Zajímavým 

poznatkem bylo, že internet jako volnočasová aktivita byla velmi silně spojená s  věkem 

respondenta a téměř vůbec s jeho pohlavím (Šafr & Špaček, 2010, pp. 90–91). Věk respondenta 

se celkově v analýze projevil jako velmi vlivný faktor pro charakter životního stylu a skladbu 

volnočasových aktivit. Domnívám se tedy, že obzvlášť v případě internetu je třeba mít věkové 

rozdíly na paměti, protože se dá očekávat, že v této oblasti mohou hrát velmi silnou roli.  

Z výše uvedeného je patrné, že empiricky (a koneckonců i teoreticky) slabé uchopení internetu 

ve výzkumech mapujících podobu kulturního kapitálu způsobuje, že pozice internetu není 

v rámci definice kulturního kapitálu vůbec jasná.  
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3. NEROVNOSTI V UŽÍVÁNÍ INTERNETU 

 

Specifika v používání internetu, která se pojí se socioekonomickým statusem, byla mnohem 

podrobněji prozkoumána v oblasti výzkumu digitálních nerovností, zejména v rámci tradice 

výzkumu tzv. digitální propasti (digital divide). Internet byl v rámci této tradice identifikován 

jako faktor přispívající k prohlubování sociálních nerovností (např. Norris, 2001; Van Dijk, 

2005). Zpočátku byl výzkum koncentrován kolem dichotomie mezi těmi, kteří k internetu mají 

přístup, a těmi, kteří jej nemají (DiMaggio, Hargittai, Celeste, & Shafer, 2004; Hargittai, 2008). 

S postupujícím rozšiřováním internetu ve společnosti však bylo stále více zřejmé, že je nutné 

prohloubit chápání digitální propasti a hledat další mechanismy, které přispívají k nerovnostem 

v užívání internetu. Hlubší propracování problematiky digitální propasti přinesl mimo jiné van 

Dijk (2005), který navrhl víceúrovňový model nerovného přístupu k ICT. Z modelu vyplývá, 

že již není důležité pouze to, zda je internet používán, ale jakým způsobem je používán. Jinými 

slovy, těžiště výzkumu digitální propasti se přesunulo do roviny uživatelských praxí (Van 

Deursen & Van Dijk, 2014, p. 2), tedy mimo jiné k analýze frekvence a struktury online aktivit. 

Mnohé studie potvrzují, že existuje silná souvislost mezi SES a způsobem užívání ICT (srov. 

např. Blank, 2013; DiMaggio, Hargittai, Neuman, & Robinson, 2001; Eszter Hargittai, 2010; 

Peter & Valkenburg, 2006; Sims, 2014). Vzniká tak teze o existenci tzv. druhé úrovně digitální 

propasti (second-level digital divide) (E. Hargittai & Hinnant, 2008), která poukazuje na to, že 

na úrovni přístupu k internetu se sice může digitální propast částečně uzavírat (tzv. first-level 

digital divide), na úrovni způsobů užívání však internet zůstává výrazně sociálně 

stratifikovanou činností. Zájem o sociálně stratifikační aspekty používání internetu je v tomto 

směru velký a rozsah této práce není dostatečný pro podání vyčerpávajícího přehledu poznatků 

získaných v této oblasti výzkumu19. V dalším výkladu se tedy zaměřím konkrétněji pouze na ty 

studie, které v sobě explicitně nesou „stopy“ bourdieuovských konceptů. Takové studie je 

možné pomůckově rozdělit do dvou skupin, a to na ty, jež odkazují na klíčové koncepty 

Bourdieuovy teorie především ve snaze ukotvit mechanismy vzniku nerovností v používání 

internetu, a na ty, jež se snaží pomocí pojmů habitu a kulturního kapitálu také popsat zpětně 

vliv digitálních nerovností na sociální postavení jedince.  

Větší část studií pracuje s Bourdieuovou teorií jako s teoretickým východiskem pro zachycení 

vlivu sociálního postavení jedince na používání internetu (usage gap). Rámec kulturní 

                                                                    
19 Čtenář, který by měl zájem seznámit se s genezí výzkumu digitální propasti, může sáhnout po publikaci Lupače 

(2015, v tisku), která poskytuje velmi komplexní přehled celé výzkumné tradice.  
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reprodukce sociálních nerovností jim napomáhá vysvětlit, že i nerovnosti v užívání internetu 

jsou způsobeny do velké míry kulturními vlivy, nikoli pouze vlivy ekonomickými (Lopez-

Sintas, Filimon, & Garcia-Alvarez, 2012; Vengerfeldt & Runnel, 2004). Na základě 

Bourdieuovy teorie tedy vycházejí z předpokladu, že používání internetu je součástí 

konzumace, která je determinována množstvím a strukturou kapitálů jedince a s tím spojeného 

habitu, které „vedou konzumenty při rozhodování o tom, co budou konzumovat, jak se 

k produktům dostanou, jak je budou konzumovat a jak budou interpretovat, co konzumují 

ostatní“ (Lopez-Sintas et al., 2012, p. 112). Tento teoretický rámec však není v některých 

případech vůbec převeden do empirického modelu, a zůstává tak pouze v rovině argumentace 

(srov. např. Zillien & Hargittai, 2009). V jiných studiích je patrná snaha výzkumníků zapojit 

Bourdieuovy koncepty do modelu vlivu SES na užívání internetu, nicméně ne vždy jsou vhodně 

operacionalizovány. V případě kulturního kapitálu zpravidla dojde k jeho zjednodušení na 

proměnnou vzdělání či vzdělání rodičů (Bittman, Rutherford, Brown, & Unsworth, 2011; 

Lopez-Sintas et al., 2012). což představuje redukci na institucionalizovanou formu kulturního 

kapitálu. Do modelu se tak zpravidla nedostane vtělený kulturní kapitál, který je z hlediska 

výzkumu životního stylu a kulturní konzumace (a i z hlediska této práce) nejpodstatnější. 

K jistému zkreslení dochází i v jinak velmi propracovaných analýzách, např. Kalmus et al. 

(2011) zvolili jako indikátor habitu a životního stylu index občanské participace, čímž byl 

význam konceptu v modelu značně posunut. Oproti tomu velmi zajímavé uchopení kulturního 

kapitálu ve výzkumu online chování představuje studie Lin a Chen (2012), která se zaměřuje 

na vliv kulturního a sociálního kapitálu na aktivitu uživatelů sítě Delicious.com. Autoři 

operacionalizují kulturní (i sociální) kapitál v jeho „offline“ i „online“ podobě20, čímž velmi 

trefně zachycují fakt, že kulturní kapitál v dnešní době může mít svou „internetovou dimenzi“. 

Studie dokládá, že kulturní kapitál má vliv na online chování uživatelů dané sítě, nicméně už 

dále nerozpracovává efekt, který tyto rozdíly mohou mít v „reálném“ životě.  

V tomto ohledu jsou zajímavější snahy výzkumníků popsat pomocí kulturního kapitálu efekt, 

který mohou mít rozdíly ve způsobu používání internetu na sociální postavení jedince. Halford 

a Savage jednoznačně rámují digitální nerovnosti jako něco, co může mít vliv na sociální 

realitu, když konstatují, že „rozhodující distinkce tkví ve vlastnictví vhodných zdrojů, které 

umožní informované, efektivní a bezpečné používání ICT“ (Halford & Savage, 2010, p. 940). 

                                                                    
20 Offline kulturní kapitál, který je relevantní pro chování na dané stránce, podle autorů představuje „znalosti 

týkající se počítače a informačních technologií a zájem a zvídavost při hledání a získávání nových znalostí“ (Lin 

& Chen, 2012, p. 542). Online kulturní kapitál je potom vztažen přímo na znalosti toho, jak funguje činnost a 

komunikace v daném internetovém prostředí.  
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Hargittai a Hinnant ve své analýze digitálních aktivit podle sociálního statusu uzavírají, že různé 

online aktivity ovlivňují různou měrou výši kulturního (a také ostatních typů) kapitálu (E. 

Hargittai & Hinnant, 2008). K podobnému závěru došli také Meyen et al. (2010), kteří se 

pokusili pomocí kvalitativní studie zachytit jednotlivé typy uživatelů internetu a jejich 

specifické habity spojené s online aktivitami. Další kvalitativní studii zaměřenou tímto směrem 

provedla Robinsonová, která poukázala na fakt, že uživatelé mají díky svému sociálnímu 

postavení velmi rozdílný přístup k internetu (co do kvality i kvantity), a proto si na jeho základě 

vytvářejí rozdílný habitus v práci s internetem (Robinson, 2009). Tento habitus potom výrazně 

ovlivňuje jejich schopnost plnit konkrétní úkoly pomocí ICT. Do hloubky se mapováním online 

praktik v kontextu kulturního kapitálu zabývá studie Gripsruda, která dokazuje, že jedinci 

(studenti) s různou mírou kulturního (a ekonomického) kapitálu mají sklon používat internet 

k rozdílným účelům. Zatímco respondenti s vyšším kulturním a ekonomickým kapitálem 

častěji sledují internetové zpravodajství a tráví více času na sociálních sítích, uživatelé s  nižším 

kapitálem jsou obecně pasivnější a konzumují více online reklam (Gripsrud, 2010). Digitální 

média tak podle něj přispívají k systému odlišností mezi třídami, a pomáhají tak posilovat 

nerovnosti (Gripsrud, 2010, p. 13). Podobně se na problematiku dívá také Črničová, která 

prosazuje komplexní chápání digitální kultury jako něčeho, co s  sebou přináší specifické typy 

aktivit schopné odlišovat elitní životní styl. Tyto specifické digitální praxe označuje za 

jednoznačnou součást kulturního kapitálu (Črnič, 2013, p. 932). Ve své analýze používá velmi 

propracovanou operacionalizaci kulturního kapitálu a snaží se zjistit, zda nepoužívání internetu 

může být specifickou formou kulturního kapitálu. Dochází k závěru, že (ne)používání internetu 

se silně váže na celkovou kulturní participaci a mediální konzumaci jedinců (Črnič, 2013, p. 

945).  
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4. ROLE KULTURNÍHO KAPITÁLU VE VZTAHU INTERNETU A 

SOCIÁLNÍCH NEROVNOSTÍ 

 

Jak již bylo zmíněno výše, na vztah kulturního kapitálu a digitálních nerovností je možné 

nahlížet ve dvou rovinách. Zaprvé může kulturní kapitál představovat mechanismus, skrze nějž 

se vytvářejí rozdíly v používání internetu. Tento náhled není v kontextu celé tradice výzkumu 

digitální propasti nijak nový, protože vliv sociálních nerovností na způsob používání internetu 

byl již mnohokrát potvrzen (např. Hargittai, 2008; Eszter Hargittai & Walejko, 2008; Van Dijk, 

2012; Warschauer, 2003; Zhou, 2011). Přijmeme-li tezi, že kultura, konkrétněji kulturní kapitál, 

má své místo v reprodukci sociálních nerovností (jak plyne z Bourdieuovy teorie), je logickým 

závěrem, že kulturní kapitál může mít vliv na rozdílné používání internetu.  

Značně složitější a zajímavější je druhá rovina, kterou lze vzít v úvahu, a sice rovina zpětného 

vztahu nerovností v používání internetu na sociální postavení jedince, tedy na úroveň jeho 

kulturního kapitálu. Jinými slovy, dostáváme se zde k otázce, zda rozdíly v používání internetu 

mohou konstituovat kulturní kapitál. Celá tradice výzkumu usage gap vychází z axiomu, že 

rozdíly v používání internetu nejsou z hlediska sociální stratifikace irelevantní, tedy že mají 

vliv na reprodukci sociálních nerovností (např. Van Dijk, 2005). Hargittai k tomu konstatuje, 

že existuje všeobecné přesvědčení, že „některé způsoby používání ICT mohou vést k  zvýšení 

lidského, finančního, sociálního a kulturního kapitálu, zatímco jiné způsoby mohou mít 

negativní dopad na sociální postavení“ (Hargittai, 2008, p. 940). Na tomto místě je však třeba 

si uvědomit, že konstatování tohoto efektu stojí zpravidla (ve většině dosavadních výzkumů) 

na předpokladu, že existuje objektivní rozdíl v míře přínosu jednotlivých online aktivit pro 

život jedince. Výzkumníci ve svých studiích zaměřených na usage gap klasifikují online 

aktivity např. na tzv. „capital-enhancing“ a ostatní (E. Hargittai & Hinnant, 2008), nebo podle 

motivace k užití na „sociálně-zábavní“ a „informační“ (Kalmus et al., 2011), „zábavné“ a 

„vážné“ (Van Dijk, 2005), případně na „instrumentální“ a „ritualizované“ (Papacharissi & 

Rubin, 2000). Podobné klasifikace jsou však zpravidla arbitrární a značně normativní (Van 

Dijk, 2012, p. 4), protože jen těžko můžeme tvrdit, že některé aktivity jsou samy o sobě lepší 

než jiné. Je zřejmé, že u některých online aktivit lze předpokládat, že budou mít s  velkou 

pravděpodobností pozitivní vliv na život jedince (např. používání internetového bankovnictví). 

U většiny aktivit však nemůžeme tento vliv automaticky předpokládat, protože vždy záleží na 

tom, kdo a jak je provozuje. Teorie vědomostní propasti dokazuje, že různé segmenty populace 

(zejména různé vzdělanostní skupiny) mohou mít různý užitek z mediální konzumace 
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(Tichenor, Donohue, & Olien, 1970). Van Dijk (2012, p. 4) poukazuje na to, že tato teze platí i 

pro používání internetu, a to tím spíš, že při používání internetu nejde pouze o pasivní získávání 

informací (jako je tomu v případě ostatních médií, pro něž byla teorie formulována), ale je zde 

podstatný aktivní přístup uživatele, který musí být vybaven nejrůznějšími schopnostmi a 

znalostmi, aby mohl internet používat21 . Rozdíly v přínosu z používání internetu jsou tedy 

mnohem komplexnější, a mohou vytvářet „hlubší propast“ než u jiných médií. V souladu 

s teorií vědomostní propasti lze shrnout, že ze stejné online aktivity mohou někteří profitovat 

více a někteří méně. Příkladem může být nakupování online – zatímco první jedinec může 

nákup online využít pro získání levnějšího produktu nebo pro úsporu času, druhý jedinec může 

e-shop nadužívat, nakupovat další a další nabízené zboží, které nepotřebuje, jen proto, že je 

dostupné pouze několika kliknutími. Aktivita online nakupování tedy sama o sobě nezaručuje 

přínos pro jedincův kapitál – podstata leží ve způsobu a rozsahu užití.  

S odkazem na teorii vědomostní propasti se vracíme k první rovině uvažování o vztahu 

internetu a kulturního kapitálu, protože podle této teorie je to jedna ze složek kulturního 

kapitálu, tj. vzdělání, která silně predikuje to, kdo bude z mediální konzumace profitovat více 

a kdo méně. Aplikujeme-li úvahu na internet, lze předpokládat, že vzdělanější jedinec (s vyšším 

kulturním kapitálem) bude internet používat takovým způsobem a v takovém rozsahu, že bude 

mít z jednotlivých aktivit větší prospěch (bude zvyšovat svůj kapitál). Teorie vědomostní 

propasti v tomto bodě souzní s bourdieuovským konceptem kulturního kapitálu, protože 

podobným způsobem chápe vztah (mediální) konzumace a sociálního postavení tím, že 

zdůrazňuje obousměrnost tohoto vztahu.  

Použití konceptu kulturního kapitálu pro vysvětlení vazby užívání internetu a sociálního 

postavení je účelné právě proto, že umožňuje zachovat předpoklad obousměrnosti v tomto 

vztahu, a spojit tak obě dvě roviny uvažování nastíněné výše. Je však třeba se vyvarovat 

mechanické klasifikace online aktivit na kapitál zvyšující a snižující. V souladu s Bourdieuovou 

teorií je třeba brát v úvahu spíše proces jejich praktikování v kontextu – tedy: kdo je uživatelem; 

jaký je způsob22 a rozsah použití dané praktiky; které aktivity se vyskytují společně a které 

                                                                    
21  Zde nemám na mysli pouze schopnosti a znalosti technického charakteru (tzv. operační dovednosti, např. 

zapnutí/vypnutí počítače), ale také schopnost použít internet strategicky a celkovou uživatelskou rutinu, kterou si 

uživatel kolem konzumace internetu vytvoří. 
22 V kvantitativním výzkumu je velmi obtížné zachytit rozdíly ve způsobu použití internetu, proto se tato práce 

obrací spíše na ostatní jmenované charakteristiky online chování – tj. specifickou kumulaci aktivit a jejich 

frekvenci.  
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nikoli. Tím je možné alespoň částečně zachytit, které aktivity a v jakém spojení představují 

onen distinktivní „životní styl online“, který se stává součástí kulturního kapitálu.  

 

4.1  INTERNET JAKO KULTURNÍ KAPITÁL 

 

Internet v dnešní době zcela jistě představuje významný zdroj informací a komunikační 

prostředek, jehož používání tak může hrát roli v sociální struktuře. Logickým vyústěním těchto 

se úvah se stává otázka, zda používání internetu může fungovat jako kulturní kapitál. Po bližším 

seznámení s tradicí výzkumu kulturního kapitálu i výzkumu sociálně stratifikačních rozdílů 

v užívání internetu je zřejmé, že zahrnutí internetu do dnešní podoby kulturního kapitálu se zdá 

být smysluplné. Mnozí autoři ve svých textech na tento možný konceptuální vývoj kulturního 

kapitálu narážejí. Například Prieurová a Savage při interpretaci svých dat shrnují, že internet se 

stává čím dál důležitější složkou životního stylu zejména vyšších tříd (2013, p. 238), zdůrazňují 

hodnotu přístupu k informacím v dnešních společnostech a volají po větší reflexi informačních 

technologií a schopností s nimi spojených ve výzkumu kulturního kapitálu (2013, p. 239). 

Pokud má být teorie kulturního kapitálu aktuální pro dvacáté první století, „musí do sebe 

zahrnout rozdíly v přístupu, chápání a používání ICT“ (Hargittai, 2008, p. 942).  

Prieurová a Savage ve své redefinici kulturního kapitálu zdůrazňují, že aby konkrétní kulturní 

praktika mohla být považována za zdroj, tj. aby fungovala jako kulturní kapitál 

v bourdieuovském smyslu, musí být nějakým způsobem spojena se třemi charakteristikami, a 

sice s legitimitou, dominancí a konvertibilitou (Prieur & Savage, 2013, p. 239).  

Jednu z hlavních vlastností kulturního kapitálu podle Bourdieua, tedy konvertibilitu, používání 

internetu zcela jistě splňuje. Možnost jedince zhodnotit svůj čas online ve formě zkvalitňování 

svého sociálního kapitálu je zprostředkována tím, že online aktivita může sloužit k časově 

efektivnímu a nenáročnému udržování stávajících kontaktů (i těch slabších), nebo přímo k 

získání nových vazeb a networkingu (Hargittai, 2008, p. 941). Převod online aktivit na 

ekonomický kapitál je vhodně ilustrovatelný na příkladu porovnávání cen online, hledání práce 

na internetu nebo absolvování online vzdělávacích kurzů. Tyto činnosti mohou přímo přispět 
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ke zvýšení ekonomického kapitálu jedince, proto je možné konstatovat, že používání internetu 

je, stejně jako jiné složky kulturního kapitálu, převoditelné na ekonomický kapitál23.  

Vazba na legitimitu je v případě internetu zatím nedořešená. Otázka široce sdílené společenské 

legitimity jednotlivých online aktivit nebyla zatím na empirické rovině uspokojivě 

zodpovězena, mimo jiné i proto, že normy určující, co je legitimní aktivita a co ne, se teprve 

postupně vyvíjejí. I přesto můžeme už dnes konstatovat, že online aktivity jsou předmětem 

legitimizace, přičemž některé se těší větší společenské legitimitě než jiné. Například používání 

e-bankingu bude s největší pravděpodobností aktivitou s velkou mírou legitimity, zatímco 

vyhledávání vtipů či prohlížení pornografických stránek nikoli. Jsou však aktivity, které takto 

snadno zařadit nelze, například sledování zahraničních seriálů. Ačkoli se jedná o čistě 

volnočasovou aktivitu, která je u nás navíc často spojena s ilegálním sdílením obsahu, může být 

legitimizována jako prostředek ke zdokonalení znalosti cizího jazyka. Tím narážím na 

schopnost elit, či lidí s vysokým kulturním kapitálem, prostřednictvím podobné racionalizace 

legitimizovat i kulturní praktiku, která by spadala v první aproximaci spíše pod „masovou 

kulturu“. V prostředí internetu se tento proces zdá být zcela srovnatelný s ostatními oblastmi 

kulturní konzumace.  

Poslední podmínkou, kterou Prieurová a Savage zmínili, je vazba na dominanci. Používání 

internetu se silně váže na formu přístupu k němu. Právě přístup k internetu se spojen 

s nejnovějšími technologiemi (např. chytré telefony), jejichž vlastnictví slouží dnes zcela jistě 

jako statusový marker (minimálně v některých věkových skupinách) a poskytuje svým 

uživatelům určitou formu dominance nad neuživateli24. Odráží se zde výše nastíněná rostoucí 

společenská hodnota „novosti“ aktivit, orientace v nových trendech (Hargittai, 2008; Prieur & 

Savage, 2011). I v tomto případě tak internet splňuje podmínky kladené na kulturní praktiky, 

aby mohly být nazývány kulturním kapitálem. Nelze tedy než souhlasit s Črničovou, která 

shrnuje, že „prosté vlastnictví technologií se stalo indikátorem ekonomického kapitálu, zatímco 

přijetí technologií, ve smyslu rozdílných způsobů použití, angažovanosti a schopností, se stává 

projevem kapitálu kulturního“ (2013, p. 932).  

Jistě se tu nabízí otázka, zda by nemohl internet konstituovat samostatný typ kapitálu. V tomto 

bodě musím souhlasit s Neveuem, že definovat nové typy kapitálů bez jednoznačného 

                                                                    
23  K tomuto mechanismu přispívá i fakt, že rozvinuté schopnosti práce s internetem (ICT obecně) jsou 

valorizovány ve většině odvětví trhu práce, a mohou tak přispět k získání zaměstnání s vyšší mzdou. 
24 Neuživatelé či uživatelé s horším technickým zázemím mohou zažívat formu symbolického násilí, když se 

nemohou zúčastnit akce, která je svolávána pouze přes SNS; nebo když promeškají pracovní nabídku, protože 

nemají mobilní připojení k internetu, a nemohou tak na emaily reagovat okamžitě.  
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vymezení od tradiční triády (ekonomický, kulturní a sociální) vede ke zbytečné balkanizaci 

konceptu (Neveu, 2013). V případě internetu nemá smysl jej vydělovat z ostatních složek 

kulturního kapitálu, protože nelze jednoznačně vymezit jeho samostatné působení v sociální 

struktuře (na sociální pozici jedince). Lee ve své studii dokazuje, že používání internetu samo 

o sobě nestačí k vzestupné sociální mobilitě, působí kladně pouze ve spojení s  ostatními 

dimenzemi kulturního kapitálu (Lee, 2008). Ty s sebou přináší nezbytné kompetence v jiných 

směrech, jako je schopnost time-managementu, strategického používání technologie atd. 

Domnívám se tedy, že není možné vydělit působení internetu z ostatních složek kulturního 

kapitálu a popsat rozdíly, v nichž se jeho působení liší, a proto není účelné konceptuálně jej 

vydělovat jako samostatný kapitál. Za současného stavu poznání je mnohem vhodnější pokusit 

se empiricky doložit, zda používání internetu může být zařazeno do dnešního kulturního 

kapitálu. Aby bylo možné toto spojení konstatovat, je nutné zjistit, zda se používání internetu 

řídí podobnou logikou jako ostatní formy kulturní konzumace, které tvoří kulturní kapitál. 

Jinými slovy, hlavním cílem je zjistit následující:  

Liší se jedinci s různou úrovní kulturního kapitálu z hlediska činností, které provádějí  

na internetu? 

A hrají v případných odlišnostech roli stejné trendy jako v novém nebo tradičním 

kulturním kapitálu? 

V kapitole 2.2.2 jsem již nastínila, že podoba současného kulturního kapitálu není jednoznačná. 

Na základě výzkumů z různých zemí není zcela jasné, zda dnes převládá tzv. nový kulturní 

kapitál, anebo tradiční kulturní kapitál, či jestli existují víceméně vedle sebe. V českém 

prostředí v posledních letech neproběhl žádný výzkum, který by poskytl detailní představu o 

tom, jaké prvky mají větší distinktivní hodnotu, a jakou tedy má český kulturní kapitál 

podobu25. V takových pochybnostech jsem se rozhodla pokusit se zachytit vztah používání 

internetu k oběma výše zmíněným „variantám“ kulturního kapitálu.  

Nový kulturní kapitál zahrnuje především trend celkové aktivity/pasivity a kumulace různých 

kulturních praktik; distinktivní hodnota tak leží právě v diverzitě a otevřenosti vůči mnoha 

žánrům. Pokud se užívání internetu bude řídit touto logikou, lze předpokládat, že se na jedné 

straně ocitnou jedinci s vysokým novým kulturním kapitálem, kteří budou ve vyšší míře 

                                                                    
25 Částečně se lze orientovat podle analýz Šafra popsaných výše, nicméně ty se orientovaly především na zachycení 

tradičního kulturního kapitálu. 
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provozovat většinu online aktivit, zatímco na druhé straně budou jedinci, kteří používají 

internet méně a mají zároveň nízký nový kulturní kapitál. Hlavní rys internetové konzumace by 

tedy v tomto případě byl všežroutství (celková aktivita). Zillienová se přiklání k této variantě, 

když píše, že kombinace informačních a zábavních aktivit na internetu je kulturním kapitálem 

(Zillien & Jäckel, 2007, p. 14).  

H1: Jedinci s vysokým novým kulturním kapitálem mají větší diverzitu online aktivit 

než jedinci s nízkým novým kulturním kapitálem.  

H2: Jedinci s vysokým novým kulturním kapitálem častěji provozují celkově větší 

množství online aktivit než jedinci s nízkým novým kulturním kapitálem. 

 

Na první pohled se zdá málo pravděpodobné, že by se používání internetu řídilo logikou 

tradičního kulturního kapitálu. Je však třeba si uvědomit, že pokud má tradiční kulturní kapitál 

v českém prostředí výrazně distinktivní hodnotu, pak by ty aktivity, které provozují jeho 

nositelé, měly být z dlouhodobého hlediska vnímány jako ty nejvíce legitimní. Tento vztah by 

měl platit díky silné vazbě tradičního kulturního kapitálu na vysoce legitimní kulturu. A priori 

by se tak mohlo jevit, že tito uživatelé budou internet používat spíše v menší míře a jejich 

nejčastější online aktivity budou vysoce selektivní (bude jich méně) a velmi „seriózně“, či 

prakticky orientované (především informační, ekonomické a vzdělávací aktivity s  vysoce 

praktickým základem; např. e-banking, e-mail, vzdělávání přes internet atp.). 

H3: Jedinci s vysokým tradičním kulturním kapitálem mají selektivní (omezený) 

soubor online aktivit orientovaný na praktické aktivity. 

H4: Jedinci s vysokým tradičním kulturním kapitálem častěji provádějí prakticky 

zaměřené online aktivity než ti s nižším tradičním kulturním kapitálem. 
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části práce jsem se pokusila přiblížit vývoj konceptu kulturního kapitálu, který 

nevyhnutelně směřuje do bodu, kdy už nemůže ignorovat pozici internetu (a celkově ICT) 

v životě jedinců a jeho roli v reprodukci sociálních nerovností. Vedle této myšlenkové geneze 

jsem se pokusila podat základní přehled toho, jakým způsobem byl koncept kulturního kapitálu 

zohledněn ve výzkumné tradici digital divide, která se zaměřuje na sociální podmíněnost 

používání internetu. Na základě toho mohu, myslím, konstatovat, že obě „strany“ výzkumu 

tendují k vzájemnému propojení, nicméně analytických prací, které by oba koncepty korektně 

propojovaly, je zatím velmi málo. 

V následující části práce se proto pokusím doplnit teoretickou argumentaci o analýzu 

empirických dat, která by měla poskytnout základní představu o relacích mezi jednotlivými 

online aktivitami a kulturním kapitálem, a umožnit tak zodpovědět základní výzkumnou otázku, 

zda se jedinci s různou úrovní kulturního kapitálu (ať už nového či tradičního) liší v tom, co a 

jak často dělají na internetu. Na základě teoretických poznatků jsem formulovala čtyři základní 

hypotézy o vztahu mezi kulturním kapitálem a online aktivitami (viz tabulka 1).  

 

H1: Jedinci s vysokým novým kulturním kapitálem mají větší diverzitu online aktivit 

než jedinci s nízkým novým kulturním kapitálem.  

H2: Jedinci s vysokým novým kulturním kapitálem častěji provozují celkově větší 

množství online aktivit než jedinci s nízkým novým kulturním kapitálem. 

H3: Jedinci s vysokým tradičním kulturním kapitálem mají  selektivní (omezený) 

soubor online aktivit orientovaný na praktické aktivity.  

H4: Jedinci s vysokým tradičním kulturním kapitálem častěji provádějí prakticky 

zaměřené online aktivity než ti s nižším tradičním kulturním kapitálem. 

Tabulka 1 Hypotézy 

 

K analýze byla použita data z české části mezinárodního výzkumu Světový projekt o internetu 

(World Internet Project) z roku 2014. Bližší informace o zdroji dat a struktuře vzorku a 

zvolených metodách analýzy budou podány níže, hned za specifikací hlavních cílů analýzy.  
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5.1 CÍLE ANALÝZY 

 

Primárním cílem následující analýzy je empiricky ověřit adekvátnost teoretické konstrukce 

rozpracované v části předcházející. Jinými slovy, cílem je zjistit, zda propojení konceptu 

kulturního kapitálu a sociálně-stratifikačních specifik používání internetu, které se zdá být 

logickým vyústěním obou výzkumných tradic, nachází oporu také v empirických datech 

reprezentativních pro českou populaci. Dílčí cíle analýzy potom směřují k nalezení možných 

vztahů mezi použitými proměnnými a ke zmapování pole online aktivit.  

Vzhledem k tomu, že obdobný relační přístup vycházející z bourdieuovské tradice nebyl zatím 

ke zkoumání online aktivit v České republice 26  použit, je poslání této analýzy především 

explorativní. Neaspiruji na vykreslování definitivních závěrů o závislosti určitého typu 

kulturního kapitálu a činností, které jedinci vykonávají online. Cílem je především zmapovat 

prostor online aktivit ve vztahu ke kulturnímu kapitálu a pokusit se identifikovat, zda v online 

prostředí je možné najít podobné trendy a strukturu jako v kulturním kapitálu (který v sobě 

zahrnuje obecnější prostor „off-line“ životních stylů a kulturní spotřeby). Zázemí výzkumu 

kulturního kapitálu v českém prostředí neumožňuje zcela přesně určit aktuální podobu zdejšího 

kulturního kapitálu (zejména z důvodu absence operacionalizace nového kulturního kapitálu) a 

prostor pro otázky nezbytné pro takové závěry nebyl v dotazníku WIP 2014 dostačující, aby 

mohl zmíněné nedostatky zaplnit. Právě nedostatek prostoru pro položky směřující 

k detailnějšímu zachycení podoby kulturního kapitálu je důvodem, proč nebudu popisovat 

podrobnou strukturu kulturní kapitálu v celé jeho šíři27, ale pouze se pomocí jednoduchých 

indikátorů pokusím zmapovat souvislosti mezi ním a činnostmi online.  

 

5.2 ZDROJ DAT 

 

Analýza v této práci je provedená na datech z české části Světového projektu o internetu (World 

Internet Project). Tento mezinárodní výzkumný projekt probíhá ve 35 zemích světa a jeho 

                                                                    
26 Ani v zahraničí nebyla zatím provedena zcela srovnatelná analýza takto širokého okruhu online aktivit. Nejvíce 

se předložené analýze přiblížil Gripsrud, který obdobným způsobem mapoval online aktivity u vysokoškolských 

studentů (Gripsrud, 2010).  
27 Detailnější představu o charakteristikách a struktuře kulturního kapitálu poskytla teoretická část, kde jsem se 

pokusila o jistou syntézu výsledků současných výzkumů ve světě i v ČR, které se přímo na obsah kulturního 

kapitálu co do kulturní spotřeby a životního stylu zaměřovaly. Na jejich základě je tedy možné usuzovat, jaké 

trendy charakteristické pro kulturní kapitál jako celek je možné hledat v datech o online aktivitách. 
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posláním je pravidelné získávání dat pro analýzu sociálních aspektů používání internetu na 

globální úrovni. Koordinaci projektu zajišťuje Centrum pro digitální budoucnost (Center for 

the Digital Future) na americké University of South Carolina. Dotazníkové šetření probíhá 

každoročně a obsahuje část povinných společných otázek a každá participující země má 

možnost přidat i sadu svých, národně-specifických položek. Česká republika se projektu 

aktivně účastnila v letech 2006–2008 a poté opět v roce 2014. Otázky relevantní pro tuto práci 

(viz níže) byly zařazeny právě v posledním roce českého zapojení do projektu, proto jsou 

v následující analýze použita data pouze z roku 2014.  

Sběr dat byl uskutečněn agenturou MEDIAN v období květen – červen 2014 na celém území 

ČR pomocí face-to-face rozhovorů za použití metody CAPI (computer-assisted personal 

interviewing). Vzorek respondentů byl získán stratifikovaným náhodným výběrem 

kombinovaným s kvótním výběrem28 a jeho výsledná velikost je 1316 respondentů. K dosažení 

plné reprezentativity pro populaci ČR starší patnácti let byla data v analýze vážena.  

Všechny níže uvedené výpočty a operace byly provedeny pomocí software IBM SPSS a 

tabulkového editoru Microsoft Office Excel.  

 

5.3 STRUKTURA VZORKU 

 

Vzhledem k formulaci výzkumného cíle je pro analýzu použita jen ta část vzorku, která používá 

internet. Vyloučení neuživatelů nepochybně znamená určitou ztrátu informace při zkoumání 

vztahu používání internetu a kulturního kapitálu, nicméně tato práce má ambici se zaměřit na 

specifické typy používání internetu (vzorce aktivit), a jít tak hlouběji, než je základní 

dichotomie uživatel/neuživatel. Uživatelé internetu čítali celkově 1041 respondentů a považuji 

za účelné věnovat nyní několik řádků základní demografické struktuře tohoto vzorku, a to i 

z toho důvodu, aby si čtenář mohl udělat obecnější představu o tom, kdo v České republice 

v současnosti používá internet.  

Z hlediska věku už není populace uživatelů v ČR tak nerovnoměrná, jak tomu bylo dříve, 

nicméně stále můžeme pozorovat vyšší podíl uživatelů v mladších věkových skupinách. Jak 

                                                                    
28  Proces výběru byl speciálně upraven tak, aby zahrnul také sociálně izolované a ostatní jedince, kteří jsou 

obtížněji zachytitelní běžným postupem. U takových jedinců se dá očekávat specifický typ užívání internetu, a 

proto bylo účelné, aby byli ve vzorku adekvátně zastoupeni. 
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ukazuje Graf 2, uživatelé do 34 let věku představují necelé dvě pětiny celkového počtu 

uživatelů internetu v ČR. Oproti tomu ve věku nad 55 let je pouze jedna čtvrtina uživatelů. Stále 

platí, že používání internetu je poměrně výrazně věkově podmíněnou činností – v rámci 

věkových kategorií do 34 let dosahuje podíl uživatelů 97 % z celkového počtu v populaci ČR, 

zatímco ve skupině 55–64 let je to jen 71 % uživatelů, mezi 65–74letými už pouze 52 %29 

(Lupač, Chrobáková, & Sládek, 2014). S přihlédnutím k těmto hodnotám a také ke zjištěním 

Šafra (2010) ohledně věkově podmíněného zapojení ICT do životního stylu jedinců se dá 

očekávat, že i skladba a frekvence online aktivit bude u jednotlivých věkových skupin odlišná.  

Z Grafu 1 je patrné, že mužů a žen je mezi uživateli internetu téměř stejně, což odpovídá i 

zjištění Šafra a Špačka (2010), kteří v užívání internetu nenalezli výrazný genderový rozdíl.  

Rozložení vzdělanostních skupin mezi uživateli 

zobrazuje Graf 3, kde vidíme, že uživatelé 

s vysokoškolským a středoškolským vzděláním 

tvoří nadpoloviční většinu. Pro lepší představu o 

tom, že lidé s vyšším vzděláním používají internet 

více, je třeba dodat, že podíly vysokoškolsky a 

středoškolsky vzdělaných v celkové populaci jsou 

menší než podíly těchto skupin pouze mezi 

uživateli.  

                                                                    
29 Pro celkové údaje o podílech uživatelů internetu v celé populaci České republiky doporučuji přehledný souhrn 

v závěrečné zprávě z výzkumu WIP 2014 (Lupač, Chrobáková, & Sládek, 2014) 

Graf 2 Uživatelé podle věku (WIP 2014; N = 1041) Graf 1 Uživatelé podle genderu (WIP 2014; N = 1041) 

Graf 1 Uživatelé podle vzdělání (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041) 
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Co se týče intenzity používání internetu, 

celkově trávili čeští uživatelé v roce 2014 

na internetu průměrně přes 20 hodin 

týdně. Nejvíce času jsou průměrně 

připojeni z domova, o něco méně potom 

ze zaměstnání. Mobilní internet používají 

čeští uživatelé v průměru něco málo přes 

5 hodin týdně.  

 

5.4  ZÁKLADNÍ POUŽITÉ PROMĚNNÉ  

 

5.4.1  KULTURNÍ KAPITÁL NOVÝ A TRADIČNÍ 

Jak jsem již zmínila výše, operacionalizace konceptu kulturního kapitálu byla výrazně 

ovlivněna prostorem v dotazníku. Velmi široký koncept bylo možné měřit pouze pomocí dvou 

položek, což pro detailní zachycení podoby kulturního kapitálu v současné české společnosti 

není zdaleka dostačující. Z tohoto důvodu jsem byla nucena zvolit indikátory, které budou 

takříkajíc „efektivní“ a změří i s minimem prostoru v dotazníku maximum.  

Práce se zaměřuje na hledání vazby mezi kulturním kapitálem a online aktivitami, a proto je 

nezbytné operacionalizovat kulturní kapitál v jeho vtělené formě, do níž by (v případě silné 

vazby) online činnosti spadaly. Jinými slovy, hledáme-li homologii mezi online aktivitami 

(jako činnostmi spadajícími do životního stylu a spotřeby) a kulturním kapitálem, musíme jej 

uchopit také pomocí aktivit. Měření kulturního kapitálu pouze pomocí úrovně vzdělání, s nímž 

se můžeme v některých výzkumech setkat, je z teoretického hlediska nedostačující a pro 

předkládanou analýzu nevhodné. Jako vhodný indikátor kulturního kapitálu pro tuto analýzu se 

jeví volnočasové aktivity.  

Na základě teoretických východisek a dosavadních výzkumů byly identifikovány dvě formy 

vtěleného kulturního kapitálu, které mohou existovat v současné společnosti a jejichž logiku 

můžeme hledat v prostoru online činností. Nový kulturní kapitál byl konceptualizován pomocí 

několika charakteristických dichotomií, z nichž se pro českou společnost jeví nevýznamnější 

dichotomie celkové aktivity/pasivity životního stylu. Jako indikátor této formy kulturního 

kapitálu byla tedy zvolena míra aktivity a pasivity ve volném čase, měřená na jedenáctibodové 

Graf 2 Průměrný čas týdně strávený online z jednotlivých míst v hodinách 

(WIP 2014; ČR 15+; N = 1041)  

Pozn. * N = 400 (pouze pracující) **N = 103 (pouze studující) 
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škále souhlasu mezi dvěma výroky (0 = zcela odpovídá první výrok; 10 = zcela odpovídá druhý 

výrok)30. 

Ve svém volném čase si chci hlavně v klidu 

odpočinout 

Svůj volný čas trávím aktivně, věnuji se nejrůznějším 

sportovním či kulturním činnostem 
2 Zdroj: WIP 2014 

Druhá identifikovaná forma kulturního kapitálu, tradiční kulturní kapitál, byla v teoretické části 

definována pomocí charakteristické vazby na vysokokulturní činnosti. V dotazníku byla 

měřena pomocí analogické škály souhlasu, nicméně v tomto případě byla hlavním indikátorem 

míra participace na činnostech spjatých s vysokou kulturou.  

Divadla, muzea ani koncerty vážné hudby 

nenavštěvuji 

Často navštěvuji divadla, muzea nebo koncerty vážné 

hudby 
3 Zdroj: WIP 2014 

Ačkoli takto konstruované indikátory nemohou dát podrobný přehled volnočasových aktivit, 

poslouží jako základní vodítko k distribuci kulturního kapitálu ve společnosti. Čím větší míra 

participace na volnočasových (respektive vysokokulturních volnočasových) aktivitách, tím 

vyšší kulturní kapitál představuje.  

Výsledná data z těchto dvou proměnných ukazují, že vzorek není z hlediska obou forem 

kulturního kapitálu příliš homogenní 31 . Graf 5 ukazuje, že variabilita nového a tradičního 

kapitálu se z hlediska četností jednotlivých kategorií podobají, nicméně po provedení korelační 

                                                                    
30 Přesné znění zadání otázky v dotazníku bylo následující: „Nyní Vám předložím několik dvojic tvrzení, pomocí 

nichž mohou lidé hodnotit svůj život. Mezi nimi je opět stupnice od 0 do 10, přičemž 0 znamená, že Vás zcela 

vystihuje první výrok a 10, že Vás zcela vystihuje druhý výrok.  Pokuste se prosím posoudit, kam mezi nabízená 

tvrzení patříte.“ (WIP 2014) 
31 V případě nového kulturního kapitálu byl průměr 4,51 a směrodatná odchylka 3,053. U tradičního kulturního 

kapitálu byl průměr 4,38 a směrodatná odchylka 3,014.  

Graf 3 Distribuce nového a tradičního kulturního kapitálu (v procentech) (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041)  

Pozn. Dopočet do 100 % tvoří kategorie „Neví“ a „Odmítl odpovědět“.  
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analýzy (viz Příloha A) mezi těmito proměnnými i testu reliability škály (Cronbachovo alfa < 

0,6) mohu konstatovat, že proměnné neměří úplně totéž a jejich společná variabilita není tak 

velká, jak by se mohlo na první pohled zdát.  

Pro účely analýzy (zejména korespondenční) bylo nutné kategorie obou proměnných sloučit do 

menšího počtu kategorií. Po zvážení různých možností jsem zvolila sloučení do třech kategorií, 

které výsledně zachycují „nízký“, „průměrný“ a „vysoký“ nový (respektive tradiční) kulturní 

kapitál.  

 

5.4.2 ONLINE AKTIVITY 

Online aktivity, tj. činnosti, které jedinci vykonávají na internetu, byly v dotazníku WIP 2014 

měřeny pomocí šestibodové škály, která zachycuje frekvenci, s jakou respondent danou činnost 

praktikuje32. Každá položka se vztahuje ke konkrétní aktivitě, celkem bylo v dotazníku měřeno 

35 aktivit. Téměř všechny měřené online aktivity jsou do  dotazníků WIP řazeny pravidelně, 

protože se jedná o položky náležící do části dotazníku společné pro všechny účastnické země. 

Výběr aktivit nebo znění otázek jsem tak neměla možnost ovlivnit.  

Jak již bylo zmíněno, doménou, která je položkami měřena, je frekvence vykonávání daných 

aktivit. Z hlediska cíle práce, tj. zmapovat prostor online činností, a zachytit tak jejich vzájemné 

vztahy v tomto prostoru (z bourdieuovského pohledu), by bylo jistě vhodné mít k dispozici také 

data o preferencích (vkusu) respondentů, aby bylo možné zobrazit i negativní vztah k určitým 

činnostem. Taková informace by nám zřejmě poskytla lepší přehled o legitimitě jednotlivých 

online praktik a ještě lepší představu o jejich prostorových vztazích. Vzhledem k tomu, že 

taková data k dispozici nemáme, mohu pouze dovodit, že mezi frekvencí provádění určité 

činnosti a preferencí k ní lze předpokládat významnou korelaci.  

Grafy 6 až 10 zobrazují výsledné procentní podíly jednotlivých kategorií u všech aktivit  

rozdělených podle oblastí. K nejčastěji prováděným patří zábavní aktivity a činnosti spojené 

s komunikací a sociálními sítěmi. Naopak výrazně méně na každodenní bázi uživatelé provádějí 

ekonomické operace online a věnují se sebevzdělávání.  

                                                                    
32 Varianty odpovědí jsou přesně uvedeny v Grafech 6–10. 
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Ze zábavních činností je v ČR běžné bezcílné „brouzdání po internetu“, které alespoň jednou 

denně připouští každý druhý uživatel. Pravidelné používání sociálních sítí patří také k časté 

formě zábavy, více než dvě pětiny uživatelů je navštěvují každodenně (i když celá třetina 

uživatelů je nevyužívá vůbec). Aktivnímu budování obsahu sociálních sítí (tj. komentování, 

sdílení obsahu, nahrávání vlastního obsahu) se však věnuje každodenně menší procento 

Graf 4 Procentní podíly variant odpovědí u položek na zábavní aktivity (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041)  

Pozn. Položky řazeny podle kategorie „Několikrát za den“ 

Graf 5 Procentní podíly variant odpovědí u položek na komunikační aktivity (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041)  
Pozn. Položky řazeny podle kategorie „Několikrát za den“ 
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respondentů (viz Graf 7). Úplně nejčastěji prováděnou komunikační aktivitou je kontrolování 

emailové schránky, kterou si denně otevřou tři čtvrtiny uživatelů. Naopak nepříliš používanou 

formou komunikace je diskutování na diskusních fórech, přes polovinu uživatelů ji neprovádí 

nikdy.  

 

Co se týče použití internetu k získání informací a vyhledávání, nejběžnější je mezi českými 

uživateli konzumace zpravodajství online – více než polovina z nich jej vyhledá alespoň jednou 

denně. Hojně také Češi na internetu vyhledávají informace o produktech, jednou týdně a častěji 

to udělá necelá polovina z nich.  

Ekonomické aktivity obecně nepatří mezi činnosti typicky prováděné na každodenní bázi. 

Podíváme-li se na týdenní frekvenci, nejvíce uživatelé používají internetové bankovnictví 

(alespoň jednou týdně je použije každý třetí), platí účty a porovnávají ceny produktů a služeb. 

Možnost prodeje online naopak využívá pouze menšina českých uživatelů, téměř tři čtvrtiny ji 

nepoužily nikdy. Nakupování online je o něco častější – alespoň jednou za týden si něco přes 

internet koupí desetina uživatelů. 

Graf 6 Procentní podíly variant odpovědí u položek na informační aktivity (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041) 

Pozn. Položky řazeny podle kategorie „Několikrát za den“ 
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Co se týče vzdělávání, nejčastěji vyhledávají nebo ověřují čeští uživatelé fakta a definice slov. 

E-learning naopak převážná většina české internetové populace nevyužívá.  

 

 

Vzhledem k velkému množství internetových aktivit měřených v dotazníku jsem se pokusila 

počet proměnných zredukovat v těch případech, kde to data umožňují. Na základě faktorové 

analýzy nebylo možné identifikovat faktory, které by vhodně reprezentovaly všechny proměnné 

– obecnější typy aktivit (např. bankovní operace) se zde mísí s typy uživatelských praxí  

(specifický kumul různých druhů praktik). Její výsledky nebylo proto možné bez dalšího použít 

pro sloučení aktivit, které představují jeden druh (tedy jsou si podobné především obsahově a 

zároveň uživatelsky). Analýza však posloužila orientačně pro identifikaci potenciálně 

slučitelných proměnných. K ověření slučitelnosti vybraných položek jsem použila test 

Graf 7 Procentní podíly variant odpovědí u položek na ekonomické aktivity (WIP 2014; ČR 15+; N = 1 041) 
Pozn. Položky řazeny podle kategorie „Několikrát za den“ 

Graf 8 Procentní podíly variant odpovědí u položek na vzdělávací aktivity (WIP 2014; ČR 15+; N = 1041)  
Pozn. Položky řazeny podle kategorie „Několikrát za den“ 
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reliability a na jeho základě přistoupila ke sloučení škál formou vytvoření aritmetického 

průměru hodnot daných proměnných pro každého respondenta. Slučované proměnné i 

s příslušnou hodnotou Cronbachovo alfa zobrazuje Tabulka 4. Ostatní proměnné jsem se 

rozhodla ponechat nesloučené, protože vzájemné korelace a kovariance nebyly tak vysoké, 

abych mohla vyloučit riziko velké ztráty informace. 

 

 Průměr SD 

Cronbachovo 

alfa 

Nákup, prodej a info o 

produktech 

Vyhledávání informací o produktech 3.25 1.281 

.746 
Nakupování online 2.19 1.044 

Porovnávání cen produktů 2.57 1.310 

Prodej věcí online 1.48 .926 

Bankovní operace a platby Placení po internetu 2.56 1,305 
.924 

E-banking 2.64 1.423 

Hudba a video Poslech/stahování hudby 2.9 1.755 
.814 

Sledování/stahování videa 2.97 1.631 

Sociální sítě a sdílení Navštěvování sociálních sítí 3.49 2.074 

.894 

Příspěvky na SNS 2.76 1.869 

Sdílení vlastního obsahu 2.23 1.452 

Sdílení cizího obsahu 2.71 1.596 

Instant messaging (zasílání zpráv) 3.45 2.003 

Hledání a ověřování faktů a 

definic 

Hledání definic slov 2.44 1.355 
.793 

Ověřování faktů 2.88 1.421 

Tabulka 4 Základní deskripce slučovaných proměnných (WIP 2014; ČR 15+; N=1041) 

 

Z výše uvedeného souhrnu je patrné, že každá aktivita má svůj specifický způsob použití co do 

frekvence, a proto nelze jednoznačně určit pro všechny společnou hranici toho, co je „často“ a 

co nikoli. Stejný problém identifikovali také Šafr a Špaček (2010, p. 89) v případě „offline“ 

volnočasových aktivit, když si všímali, že „častá frekvence“ aktivit je velmi relativní. Pro účely 

následné korespondenční analýzy bylo nezbytné sloučit některé kategorie proměnných 

měřících aktivity, protože se stávajícím počtem modalit by se snadno mapa stala nepřehlednou. 

Důležité bylo dosáhnout rozdělení jednotlivců u každé aktivity tak, aby byli odlišeni ti, kteří 

danou činnost provádějí relativně často, a ostatní. Vhodná se tedy jeví dichotomizace 

proměnných, kdy jako „častá“ byla stanovena vždy specifická míra pro konkrétní proměnnou. 

V případě vysoce frekventovaných aktivit může odlišení časté, občasné a žádné frekvence 
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provozování poskytnout zajímavý rozdíl, proto byly vybrané proměnné rekódovány na tři 

kategorie.  

Vzhledem k vysokému počtu proměnných vstupujících do analýzy jsem musela zohlednit 

přítomné chybějící hodnoty 33 . U většiny analyzovaných proměnných se jednalo pouze o 

jednotky případů34, nicméně z důvodu vyššího možného průniku missingů jsem jim věnovala 

pozornost. Na základě MVA jsem vyhodnotila, že počet missingů u daných proměnných je 

zanedbatelný, a neidentifikovala jsem v nich žádnou systematickou závislost, ale jejich celkový 

průnik (pokud bych použila metodu listwise) se blížil 10 % vzorku. Jejich vyřazením by mohlo 

dojít k snížení reprezentativity. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla nahradit chybějící hodnoty 

modální kategorií u těch proměnných, kde se jejich četnost pohybovala mezi 1 – 5 

pozorováními. Riziko zkreslení u takto malého počtu bylo minimální. U proměnných, kde bylo 

missingů více, jsem chybějící hodnoty vyřadila metodou listwise, abych se vyhnula riziku 

většího zkreslení variability nahrazováním. Po vyřazení těchto zbývajících chybějících 

pozorování bylo do analýzy zahrnuto konečných 984 uživatelů internetu35.  

 

 

5.5  ZVOLENÉ STATISTICKÉ METODY 

 

Pro ověření platnosti nastolených hypotéz jsem zvolila několik statistických metod. Prvním 

krokem analýzy je analýza rozptylu u všech měřených online aktivit podle výše kulturního 

kapitálu nového i tradičního. Tato analýza umožní srovnat, zda skupiny vytvořené 

klasifikačním faktorem (v tomto případě tradičním, respektive novým kulturním kapitálem) 

jsou si co do frekvence aktivit na internetu podobné, či se jedná o rozpoznatelné shluky (Hendl, 

2009, p. 349). Na jejím základě bude možné zhodnotit platnost druhé a čtvrté hypotézy, které 

míří právě na možné rozdíly v četnosti určitých online činností u jedinců s různou úrovní 

(nového, respektive tradičního) kulturního kapitálu. Základní F-test v analýze byl doplněn o 

Tukeyho metodu následného zkoumání rozdílů mezi skupinami. Předpokladem analýzy 

rozptylu je normalita rozložení závislé proměnné (zde proměnných), která v případě zde 

                                                                    
33 Chybějící hodnoty zahrnovaly varianty odpovědi „Neví“ a „Odmítl odpovědět“.  
34 Větší počet missingů se projevil u otázky týkající se hazardních her online a sledování stránek s  erotickým 

obsahem, což jsou témata, u nichž se neochota odpovídat dala předpokládat.  
35 Výsledný podíl vyřazených chybějících hodnot tvořil 5 % vzorku.  
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analyzovaných proměnných není ideální, nicméně analýza rozptylu je k porušení normality 

relativně robustní (Hendl, 2009, p. 381).  

Další zvolenou metodou je geometrická metoda vícerozměrné korespondenční analýzy (MCA). 

Volba této metody je vedena její tradicí v rámci výzkumné tradice kulturního kapitálu – použil 

ji sám Bourdieu ve své La Distinction. Za použití této metody byl sice v minulosti kritizován, 

nicméně jeho následovníci ji opakovaně použili podobným způsobem. Bourdieu tuto metodu 

považoval za vyhovující, protože umožňuje vidět v datech vzájemné vztahy, umožňuje tedy 

relační přístup k interpretaci struktury dat (Bourdieu, 1979). Grafické znázornění, které 

korespondenční analýza nabízí, tyto vztahy přehledně zachycuje.  

Cílem korespondenční analýzy v této práci je provést exploraci prostoru online aktivit a jeho 

vazby na oba typy kulturního kapitálu. Tento vhled do struktury dat umožní zodpovědět, zda se 

jedinci s vyšším kulturním kapitálem liší ve způsobu používání internetu (tedy ve struktuře 

online činností) od svých protějšků s nižší úrovní kulturního kapitálu. Díky ní bude možné 

zhodnotit platnost první a třetí hypotézy, které odkazují k potenciálním rozdílům v kumulaci 

online aktivit u skupin s různou úrovní (nového, respektive tradičního) kulturního kapitálu. 

Domnívám se, že k tomuto účelu je MCA vhodnou metodou. První výhodou je, že nevyžaduje 

vymezení závislé a nezávislé proměnné a priori, čímž zachovává princip obousměrnosti vztahu 

mezi proměnnými (B. Le Roux, Rouanet, Savage, & Warde, 2008, p. 1053), který v tomto 

případě na základě teorie předpokládám.  

Další výhodou je komplexnost analýzy. Vzhledem k počtu relevantních proměnných by byla 

série bivariátních korelačních analýz nepřehlednou formou nalezení vztahů mezi proměnnými. 

Naopak MCA představuje ideální cestu k zobrazení komplexních dat tak, aby odhalila 

zákonitosti v jejich struktuře. Jak podotýká Kalina (Kalina & Duintjer Tebbens, 2013, p. 9), 

„cílem korespondenční analýzy je redukovat mnohorozměrný prostor (…) a prostudovat 

interakci mezi oběma proměnnými“. MCA se tedy neomezuje pouze na doklad o existenci 

vazby mezi proměnnými, ale umožňuje vhled do vztahů mezi jednotlivými modalitami 

kategoriálních proměnných zachycením jejich blízkosti v prostoru. Blízkost kategorií 

v korespondenční mapě značí situaci, „kdy se daná kombinace objevuje častěji, než jak by se 

očekávalo v modelu nezávislosti“ (Kalina & Duintjer Tebbens, 2013, p. 11).  

Model MCA pracoval s proměnnými měřícími online činnosti (v rekódované podobě, viz výše) 

a oběma typy kulturního kapitálu (sloučené do tří kategorií). Všechny tyto proměnné byly do 

modelu vloženy s rovnocennou vahou. Do analýzy byly přidány ještě doplňkové proměnné 
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zachycující sociodemografické charakteristiky 36 : vzdělání (institucionalizovaný kulturní 

kapitál), hrubý příjem domácnosti, sociální/pracovní postavení. Tyto proměnné byly k modelu 

přidány bez váhy, proto neovlivnily výpočet, ale byly zobrazeny ve výsledném prostoru online 

aktivit (korespondenční mapě). Představa o lokalizaci vzdělanostních, příjmových a sociálních 

skupin poskytuje užitečné vodítko při interpretaci výsledků. Při výpočtu byla použita 

symetrická normalizace dat.  

 

 

5.6  FREKVENCE ONLINE AKTIVIT 

 

Pro prvotní představu o tom, jak často provozují jednotlivé online aktivity jedinci s  různými 

úrovněmi kulturního kapitálu, jsem provedla analýzu rozptylů měřených aktivit podle obou 

typů kulturního kapitálu. Na základě výsledků této analýzy lze konstatovat, že mezi skupinami 

s různou úrovní kulturního kapitálu existují rozdíly ve frekvenci provozování jednotlivých 

aktivit na internetu. Je však třeba podotknout, že tyto rozdíly zdaleka nejsou přítomné u všech 

měřených aktivit. Obecně platí, že v případě komunikačních a zábavních aktivit nový kulturní 

kapitál diferencuje více než kulturní kapitál tradiční. Naopak u informačních, ekonomických a 

vzdělávacích aktivit můžeme pozorovat větší rozdíly mezi skupinami podle úrovně tradičního 

kulturního kapitálu.  

 

5.6.1  TRADIČNÍ KULTURNÍ KAPITÁL 

Komunikační a zábavní aktivity (Graf 9) jsou signifikantně častější ve skupině s vysokým 

tradičním kulturním kapitálem pouze ve dvou případech – kontrolování emailu a telefonování 

přes internet. Ostatní činnosti spadající do této oblasti buďto nevykazují signifikantní rozdíly 

mezi skupinami s různou mírou tradičního kulturního kapitálu, nebo jsou častěji prováděny 

jedinci s nízkou nebo střední mírou tohoto typu kulturního kapitálu (platí pro sledování stránek 

s erotickým obsahem a online kontakt s místními politiky). 

                                                                    
36 Do finálních modelů záměrně nebyla dodána proměnná měřící gender respondentů, protože rozdíly mezi muži 

a ženami se ve výsledném prostoru online aktivit jevily jako minimální (nebyly reprezentovány žádnou s  dimenzí). 

Je samozřejmě možné, že gender by mohl být reprezentován jinou osou (např. v trojrozměrném prostoru), nicméně 

i na základě jiných výzkumů, které potvrdily pouze slabý vliv genderu na používání internetu, jsem se rozhodla 

tuto proměnnou do analýzy nezahrnout.  
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Jako silnější faktor se tento typ kulturního kapitálu projevil v případě činností informačních, 

ekonomických a vzdělávacích (Graf 10). Tyto oblasti zahrnují převážně ony prakticky 

orientované aktivity, u nichž předpokládá čtvrtá hypotéza vyšší frekvenci provozování právě 

mezi jedinci s vysokým tradičním kulturním kapitálem. Analýza rozptylu tedy tuto hypotézu 

potvrdila, protože odhalila, že skupina jedinců s vyšším tradičním kulturním kapitálem 

praktikuje většinu těchto činností v průměru častěji než ostatní skupiny. Statisticky 

signifikantní rozdíl ve frekvenci byl zjištěn u vyhledávání zpravodajství, informací o zdraví, o 

cestování a o životě v obci; dále pak u bankovních operací a plateb, provádění cestovních 

rezervací, vyhledávání a ověřování faktů a vyhledávání pro studijní účely. Pouze jedna aktivita 

spadající do této oblasti vykázala v analýze statisticky signifikantní opačný trend, a to hledání 

práce online. Práci na internetu hledají významně častěji jedinci s nízkým tradičním kulturním 

kapitálem.  

Graf 9 Průměrná frekvence vykonávání komunikačních a zábavních aktivit podle tradičního kulturního kapitálu  

(WIP 2014; ČR 15+; N = 894 (listwise)) Pozn. * Signifikantní na úrovni p < 0,05. 
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5.6.2  NOVÝ KULTURNÍ KAPITÁL 

Rozdíly mezi skupinami s různou úrovní nového kulturního kapitálu jsou patrné zejména 

v komunikační a zábavní oblasti (Graf 11). Zde se signifikantně vyšší frekvence u skupiny 

s vysokým novým kulturním kapitálem projevila u poloviny měřených aktivit  – kontrola 

emailu, sociální sítě a sdílení, telefonování online, sledování stránek s  erotickým obsahem a 

poslech rádia online. Zbylé aktivity byly většinou také v průměru častější u této skupiny37, 

nicméně F-testem nebylo možné zamítnout nulovou hypotézu rovnosti průměrů.  

V případě činností spadajících do informační, ekonomické a vzdělávací oblasti  (Graf 12) se 

nový kulturní kapitál neprojevil jako příliš vlivný faktor – statisticky významně častěji 

vykonává tyto aktivity skupina s vysokým novým kulturním kapitálem pouze v pěti případech 

– čtení blogů, nákup, prodej a informace o produktech, hledání a ověřování faktů, vyhledávání 

pro studijní účely a e-learning. Zbylé aktivity v této oblasti se podle výše nového kulturního 

kapitálu ve frekvenci neliší významně. I přes poměrně vysoký počet měřených činností, u nichž 

nejsou rozdíly mezi skupinami významné, lze na základě této analýzy konstatovat, že jedinci 

                                                                    
37 Výjimku z tohoto trendu tvoří pouze kontakt s místními politiky a prohlížení webů s náboženským obsahem, 

kde častější praktikování vykázala v průměru skupina s nízkým novým kulturním kapitálem. 

Graf 10 Průměrná frekvence vykonávání informačních, ekonomických a vzdělávacích aktivit podle tradičního kulturního kapitálu  

(WIP 2014; ČR 15+; N = 984 (listwise)) Pozn. * signifikantní na úrovni p < 0,05. 
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s vysokým novým kulturním kapitálem vykonávají v průměru častěji větší množství aktivit než 

ostatní. Potvrzuje se tak druhá hypotéza, která tento trend předpokládá. 

 

 

 

Graf 11 Průměrná frekvence vykonávání komunikačních a zábavních aktivit podle nového kulturního kapitálu  
(WIP 2014; ČR 15+; N = 984 (listwise)) Pozn. * signifikantní na úrovni p < 0,05. 

Graf 12 Průměrná frekvence vykonávání informačních, ekonomických a vzdělávacích aktivit podle nového kulturního kapitálu  

(WIP 2014; ČR 15+; N = 984 (listwise)) Pozn. * signifikantní na úrovni p < 0,05. 
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Provedená analýza rozptylu nám tedy celkově ukazuje, že dva měřené typy kulturního kapitálu 

se, co do frekvence online aktivit, projevují odlišným způsobem. Tradiční kulturní kapitál se 

projevuje více v případě „seriózních“ činností (informační, ekonomické a vzdělávací , 

z komunikačních používání emailu a telefonování online, které se dají také označit za 

praktické), zatímco nový kulturní kapitál v případě komunikačních a zábavních činností. 

Celkově se zdá být nový typ kulturního kapitálu méně vlivným faktorem ve vztahu k frekvenci 

činností na internetu než typ tradiční, protože statisticky významné rozdíly mezi skupinami 

s různou úrovní kapitálu byly častěji v případě tradičního typu. Nejmarkantnější rozdíly potom 

analýza ukázala mezi skupinami podle výše tradičního kulturního kapitálu u aktivit 

informačního, ekonomického a vzdělávacího typu. Přes tyto odlišné projevy obou forem 

kulturního kapitálu lze shrnout, že lidé s vyšším kulturním kapitálem (nehledě na formu) 

celkově častěji vykonávají většinu měřených online aktivit. Je však třeba dodat, že tento trend 

není ve všech případech jednoznačný, a množství aktivit, v nichž neměl kulturní kapitál jako 

faktor signifikantní efekt, je nezanedbatelné.  

 

5.7  PROSTOR ONLINE AKTIVIT 

 

Na základě výše popsané analýzy rozptylů bylo třeba uvažovat o tom, zda při vytváření prostoru 

online činností nebude nutné zohlednit ještě další faktor. Jak jsem již výše zmínila, v otázce 

používání internetu v rámci životního stylu byl shledán v českém prostředí jako velmi vlivný 

věk jedince (Šafr, Špaček, 2010). Při vykreslování prostoru aktivit jako složek životního stylu 

se dá předpokládat, že se věk jedince jako vlivný projeví. Silný efekt věku v tomto směru 

prokázal Kalmus et al. (2011), a to zejména pro komunikační a zábavní činnosti. Mladí lidé 

jsou podle něj výrazně více zapojeni do online komunikace než ostatní věkové skupiny. V ČR 

tento trend můžeme předpokládat taktéž. Zejména to platí o aktivitách, které jsou vázány na 

nejnovější technologie (např. smartphony), jejichž osvojení je typičtější v mladších věkových 

skupinách. Pokud v prostoru zachycujeme frekvenci vykonávání aktivit, může mít vlastnictví 

takové technologie výrazný vliv na výsledek (přístup na internet je téměř nepřetržitý). Z těchto 

důvodů jsem se rozhodla pro vykreslení prostoru online činností pro každou věkovou skupinu 

odděleně. Korespondenční mapa pro celý vzorek by mohla být výrazně ovlivněna právě 

efektem věku a možné nuance ve struktuře aktivit, které se mohou vázat na kulturní kapitál, by 

mohly zůstat zastřené. Oddělené mapy umožní přesněji zachytit tyto nuance mezi online habity 
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pro jednotlivé věkové kategorie zvlášť a případně popsat, jak kulturní kapitál diferencuje 

v rámci věkových skupin.  

Zvolila jsem tedy rozdělení vzorku do tří věkových skupin (15–29; 30–44; 45+), které mají více 

méně srovnatelný počet pozorování38. Některé kategorie však byly v jednotlivých skupinách 

velmi málo zastoupeny (méně než 5 % případů). Takto nefrekventované modality by mohly 

výrazně zkreslovat výsledky (Brigitte Le Roux & Rouanet, 2004, p. 223), a bylo tudíž nutné je 

z modelu vyřadit39 . Ve všech věkových skupinách šlo o proměnné měřící investování po 

internetu a kontakt s místními politiky. V nejmladší věkové skupině byla vyřazena i proměnná 

„sledování stránek s náboženským obsahem“. Ve skupinách 30–44 a 45+ bylo vyřazeno  

sázení/hazard po internetu a sledování erotických stránek40 a v případě nejstarších (45+) byl 

kromě toho odejmut z modelu ještě e-learning.    

 

5.7.1  GENERACE MLADÝCH 

První zkoumanou věkovou kategorii tvoří respondenti ve věku 15 až 29 let  (Graf 13). Prostor 

online aktivit v této skupině je charakterizován dvěma základními dimenzemi, které  dohromady 

vysvětlují 25,4 % celkové inercie všech měřených aktivit a kulturních kapitálů. První dimenze 

je z hlediska podílu vysvětlené celkové inercie v prostoru vlivnější (přispívá k vysvětlení 

podílem 16,6 %) a můžeme ji interpretovat jako osu celkové aktivity/pasivity na internetu. Na 

variabilitě této dimenze se významně podílí kategorie jako časté používání sociálních sítí, 

vyhledávání zpravodajství na jedné straně a absence brouzdání po internetu či nepoužívání 

sociálních sítí na straně druhé. Zatímco na levé straně se koncentrují jedinci, kteří často 

vykonávají nejrůznější online aktivity, na pravé straně najdeme ty, kteří jsou na internetu 

značně pasivní, nepoužívají sociální sítě, nekonzumují na internetu hudbu a video, jen tak 

nebrouzdají po webu atp. Druhá dimenze přispívá k celkové vysvětlené variabilitě 8,8 % a 

nejvíce k ní přispívají bankovní operace a placení, vyhledávání pro studijní účely nebo 

                                                                    
38 Lze namítat, že poslední skupina 45+ je v porovnání se dvěma předchozími velmi široká. Uživatele vyššího 

středního věku a starší jsem se rozhodla spojit do jedné skupiny z toho důvodu, že jejich počet byl výrazně nižší 

než v mladších skupinách. Vlivem malého počtu pozorování a celkově převažující pasivity uživatelů starších 60 

let došlo k tomu, že velká část modalit byla velmi málo zastoupena, a korespondenční mapa tak vykazovala značně 

zkreslené výsledky. Finální rozdělení dle mého názoru navíc vhodně reprezentuje jednotlivé „internetové 

generace“. Rozděluje ty, kteří se s internetem setkávali už v dětství a v mládí (15–29 let), ty, kteří se s internetem 

seznamovali na začátku profesního života (30–44 let), a ty, které internet zastihl až v průběhu ekonomicky 

produktivního věku (45+).  
39 Vyřazené byly všechny proměnné, jejichž jedna z modalit byla zastoupena méně než 5 % pozorování.  
40  Nízká četnost v kategorii častého sledování erotického obsahu u dospělých je zřejmě částečně odrazem 

vysokého počtu chybějících hodnot u této proměnné.  
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vyhledávání humorného obsahu. Poměrně dobře je touto osou reprezentována dodatečná 

proměnná, a sice vzdělání.  Tuto dimenzi lze interpretovat jako osu opozice zábavného (či lépe 

odpočinkového) způsobu použití internetu na jedné straně (nahoře) a „seriózního“ (či prakticky 

orientovaného) způsobu používání na druhé straně (dole). Všimněme si však, že v horní části 

se spolu s jinak ryze oddechovými činnostmi vyskytuje i vyhledávání na internetu pro studijní 

účely, což je spíše činnost prakticky orientovaná. Opozici odpočinkové/praktické používání 

internetu je tak třeba brát s jistou rezervou a hledat další možné vlivy na této dimenzi.  

Jak je z mapy patrné, v této věkové skupině je vztah mezi kulturním kapitálem a online 

aktivitami nejednoznačný. Proměnné zachycující obě formy kulturního kapitálu se nezdají být 

příliš dobře reprezentované ani v jedné z výsledných dimenzí. V první dimenzi je jejich zátěž 

téměř zanedbatelná, ve druhé poměrně nízká, přičemž lépe je reprezentován druhou osou 

tradiční kulturní kapitál. Všimněme si, že dvě formy kulturního kapitálu mají opačný trend co 

se týče osy odpočinkových/seriózních aktivit. Zatímco vysoký nový kulturní kapitál se asociuje 

s vyšší frekvencí vykonávání zábavních aktivit, tradiční kulturní kapitál se zdá být svázán spíše 

se „seriózními“ online činnostmi.  

Je zřejmé, že významným hráčem v prostoru online činností mladých je ekonomická aktivita. 

Druhá dimenze se zdá být silně svázána s opozicí mezi studenty a pracujícími, což může být 

jeden z důvodů, proč obě formy kulturního kapitálu hrají jiné role. V horní části se koncentrují 

studenti, kteří tendují k zábavním činnostem a použití internetu pro studijní účely. Zřejmě bydlí 

z části ještě s rodiči nebo samostatně ve studentské domácnosti (přítomnost nejvyšší příjmové 

kategorie hned vedle nejnižší). Tato skupina vykazuje vyšší míru nového kulturního kapitálu 

zřejmě proto, že vzhledem k množství volného času má možnost jej trávit aktivně. V dolní části 

mapy naopak sledujeme koncentraci mladých ekonomicky aktivních (ne-studentů), kteří 

používají internet velmi instrumentálně, orientují se na praktické činnosti jako ces tovní 

rezervace, bankovní operace atp.; naopak se nevěnují tolik zábavě (např. nehrají hry online). 

Na základě výše uvedeného mohu shrnout, že třetí nastolená hypotéza o vztahu tradičního 

kulturního kapitálu a preference praktických online činností se pro tuto věkovou skupinu 

potvrdila. Co se týče první hypotézy o vazbě nového kulturního kapitálu a celkové aktivity na 

internetu, není možné na základě výsledků analýzy takový trend potvrdit. Dimenze, která 

jednoznačně reprezentuje onu osu celkové online aktivity/pasivity, zdaleka nereprezentuje 

variabilitu nového kulturního kapitálu dobře. Vysoký kulturní kapitál je na ní sice umístěn blíže 

k pólu celkové aktivity, nicméně skutečně pouze mírně. Vysoký kulturní kapitál je zde spjat 
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spíše se zábavními aktivitami, což znamená, že s sebou nenese ani větší míru diverzity ve 

struktuře aktivit (nedochází tolik k všežroutské kumulaci). Vzhledem k obecně slabé projekci 

(zejména nového) kulturního kapitálu v obou dimenzích je možné, že by jejich role mohla být 

poodhalena spíše pomocí trojdimenzionálního prostoru41. 

 

 

                                                                    
41 Distribuce aktivit v mapě by mohla být ovlivněna také různými typy přístrojů pro připojení, které jsou v této 

věkové skupině velmi rozšířené. Pro možnost větší srovnatelnosti mezi věkovými skupinami jsem se rozhodla tuto 

proměnnou do modelu nepřidávat. Poskytuje nicméně zajímavý podnět pro budoucí výzkum. 

Graf 13 Korespondenční mapa pro skupinu 15-29 let (WIP 2014; ČR 15-29; N = 254 (listwise))  

Pozn. Symetrická normalizace 
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5.7.2  UŽIVATELÉ VE STŘEDNÍM VĚKU 

Druhá skupina uživatelů zahrnuje respondenty mezi 30. a 44. rokem věku (Graf 14). Výsledný 

prostor online činností je formován dvěma dimenzemi, které dohromady vysvětlují 25,8 % 

celkové inercie. K tomuto podílu, stejně jako tomu bylo u nejmladší věkové skupiny, přispívá 

více první dimenze (18,5 %), která opět jednoznačně představuje osu celkové aktivity/pasivity 

na internetu.  Tuto dimenzi sytí především proměnné měřící konzumování humorného obsahu, 

(ne)kontrolování emailu, nákup, prodej a srovnávání produktů nebo (ne)používání sociálních 

sítí. Druhá dimenze přispívá k celkové vysvětlené inercii dat 7,3 % a je nejvíce spjata s oběma 

proměnnými kulturního kapitálu. Z hlediska způsobu používání internetu ji opět můžeme 

interpretovat pomocí dichotomie odpočinkový/praktický, nicméně tato opozice nemůže být 

vnímána absolutně. V dolní části mapy totiž můžeme sledovat kumulaci praktických i 

zábavních (i když pouze ve variantě „občas“) činností, v horní části se mezi jinak zábavné 

aktivity dostalo hledání práce. Tento fakt vypovídá o tom, že druhá dimenze sice do velké míry 

kopíruje opozici odpočinkový/praktický způsob používání internetu, nicméně především 

diferencuje mezi uživateli s různými potřebami. Velmi silná vazba této dimenze na nový a 

tradiční kulturní kapitál napovídá, že by ji bylo možné označit také za osu kulturního kapitálu 

(tato osa také solidně diferencuje ekonomicky aktivní a neaktivní, příjmové a vzdělanostní 

skupiny).   

Tyto dvě dimenze tedy společně diferencují viditelné typy uživatelů. V levém dolním kvadrantu 

se koncentrují jedinci s vysokým kulturním kapitálem (novým i tradičním), vysokoškolským 

vzděláním, kteří tíhnou k celkové aktivitě na internetu, preferují serióznější činnosti (bankovní 

operace nebo e-learning), ale (spolu s klesající úrovní kapitálu) je kombinují i s činnostmi 

zábavními („občas hry“, „občas humor“, „občas hudba a video“). Z hlediska hierarchie 

v zaměstnání tu najdeme nejvýše postavené ředitele, manažery a vedoucí s více jak šesti 

podřízenými. Spolu s nimi se tu objevují pozdní studenti.   

Na druhé straně této osy (v pravém horním kvadrantu) se nacházejí jedinci s  nízkou mírou 

nového i tradičního kulturního kapitálu a základním vzděláním, kteří jednoznačně preferují 

zábavní aktivity (vyhledávání humorného obsahu, online hry, poslouchání a stahování hudby a 

videa). Jedinou praktičtěji orientovanou aktivitou je v jejich případě hledání práce, což 

nepochybně souvisí s tím, že se mezi těmito jedinci častěji nacházejí nezaměstnaní.  

Z hlediska stanovených hypotéz mohu konstatovat, že kulturní kapitál diferencuje v prostoru 

online aktivit této věkové skupiny podle předpokladů. Vysoký nový kulturní kapitál je 
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asociován spíše s celkovou aktivitou než pasivitou a jeho nositelé mají tendenci kumulovat více 

činností různého typu, tedy diverzita jejich online aktivit je větší než u jedinců s  nízkým novým 

kulturním kapitálem. Ti se naopak v prostoru nejvíce blíží k pólu celkové pasivity. Co se týče 

tradičního kulturního kapitálu, jeho role arbitra mezi preferencí pro zábavní a praktické činnosti 

není zcela jednoznačná. Prakticky orientované aktivity se zdají být rozmístěné více v prostoru, 

i když stále platí, že s vysokým tradičním kulturním kapitálem se některé z nich silně spojují 

(sledování náboženského obsahu a e-learning).  

  

 
  

Graf 14 Korespondenční mapa pro skupinu 30-44 let (WIP 2014; ČR 30-44; N = 333 (listwise))  

Pozn. Symetrická normalizace 
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5.7.3  UŽIVATELÉ STARŠÍ 45 LET 

Prostor online aktivit pro věkovou skupinu uživatelů starších 45 let zobrazuje Graf 15. 

Dvourozměrný prostor vysvětluje 27,7 % z celkové inercie modelu, kdy větší podíl má opět 

první dimenze (20,1% podíl k vysvětlené inercii). I v případě této věkové skupiny první 

dimenze reprezentuje celkovou aktivitu/pasivitu jedince na internetu. Největší přínos k inercii 

této dimenze mají například modality jako časté používání sociálních sítí, časté vyhledávání 

humorného obsahu a zpravodajství, častý nákup, prodej a srovnávání produktů, a naopak 

nevyhledávání zpravodajství.  Zatímco na levé straně se celkově pasivní uživatelé koncentrují 

kolem osy, na straně pravé je patrná diferenciace aktivních jedinců podle druhé dimenze. 

Horizontální osa přispívá k celkově vysvětlené inercii modelu 7,6% podílem a podobně jako 

v předchozí věkové skupině je velmi silně formována tradičním kulturním kapitálem. Nový 

kulturní kapitál k ní také přispívá, nicméně hodnota přínosu k její inercii pro tento typ kapitálu 

není tak vysoká. Zároveň tato osa poměrně dobře vyjadřuje i doplňkové proměnné, a sice  

vzdělání, hrubý příjem domácnosti a sociální/pracovní postavení.  

V této věkové skupině opět pozorujeme, že druhá dimenze dělí uživatele na ty, kteří preferují 

na internetu oddech (v dolní části), a na ty, kteří svůj čas online orientují prakticky (v horní 

polovině). V pravém horním kvadrantu mapy se tak koncentrují aktivní uživatelé, kteří mají 

vysoký tradiční i nový kulturní kapitál a tendují jednoznačně k seriózním (praktickým) online 

činnostem (např. bankovní operace, provádění cestovních rezervací, nákup, prodej a srovnávání 

produktů nebo ověřování faktů a definic). Oproti nim v pravé dolní části se koncentrují jedinci, 

kteří jsou sice na internetu aktivní, nicméně preferují činnosti oddechové, zábavné (hraní her, 

vyhledávání humorného obsahu a používání sociálních sítí). Tito mají spíše nižší úroveň 

kulturního kapitálu. Vložené sociodemografické proměnné o nich vypovídají, že se častěji 

jedná o nezaměstnané či invalidní důchodce, osoby s nižším vzděláním a nižším příjmem. 

Pasivní jedinci, koncentrující se v levé části mapy, mají nejčastěji nízkou úroveň kulturního 

kapitálu a jedná se zejména o důchodce nebo řadové zaměstnance. Diferenciaci na základě 

dichotomie zábavní/seriózní aktivity zde pozorujeme pouze minimální.  

Je tedy možné shrnout, že hypotéza o vazbě nového kulturního kapitálu a diverzity online 

aktivit se potvrdila, nicméně je třeba podotknout, že jedinci s  vysokým novým kulturním 

kapitálem tíhnou spíše k praktickým aktivitám; odpočinkových tolik nepraktikují. Každopádně 

ale platí, že jsou celkově aktivnějšími uživateli (nejvíce se blíží pólu celkové aktivity na 

internetu). Tradiční kulturní kapitál se zdá být ještě vlivnější, protože v prostoru jednoznačně 
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diferencuje mezi těmi, kteří se orientují na praktické aktivity, a těmi, kteří vykonávají zejména 

aktivity zábavného charakteru. 42 

 

 
 
 

  

                                                                    
42 Seznam proměnných v modelech a legenda ke grafům je k nalezení v Příloze B. 

Graf 15 Korespondenční mapa pro skupinu starší 45 let (WIP 2014; ČR 45+; N = 397 (listwise))  

Pozn. Symetrická normalizace 
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5.8  DISKUSE 

 

Primárním cílem analýzy v této práci bylo zmapovat, zda a jak se uživatelé internetu liší ve 

struktuře vykonávaných online aktivit podle toho, jakou mají úroveň a formu kulturního 

kapitálu. Na základě výše popsaných zjištění mohu konstatovat, že odlišnosti v používání 

internetu mezi jedinci s různou mírou kulturního kapitálu existují. Celkově platí, že jedinci 

s vyšší mírou kulturního kapitálu (ať už nového či tradičního) jsou aktivnějšími uživate li (tedy 

častěji provozují větší množství měřených aktivit) než jejich protějšky s  nízkou mírou 

kulturního kapitálu. Obě formy kulturního kapitálu však hrají v této diferenciaci trochu jinou 

roli.  

Celkově se zdá být v otázce online aktivit vlivnější tradiční forma kulturního kapitálu. Analýza 

rozptylu ukázala, že jako faktor tato forma častěji vytváří mezi skupinami signifikantní rozdíly 

v průměrné frekvenci vykonávání dané aktivity. Zejména to platí – podle předpokladu – o 

prakticky orientovaných činnostech (oblast informační, ekonomická a vzdělávací) a také o 

některých činnostech komunikačních (ty by se daly také označit za spíše praktické – 

telefonování online. Roli tradičního kulturního kapitálu pro strukturu vykonávaných praktik na 

internetu potvrdila i korespondenční mapa, kdy ve všech třech věkových skupinách tradiční 

kulturní kapitál přispíval k celkové podobě prostoru online aktivit více než kulturní kapitál 

nový. Ve věkových skupinách 30–44 a 45+ přispěl velmi silně k druhé dimenzi oddělující 

v prostoru činnosti odpočinkového a praktického charakteru. Tato dimenze je vlivná zejména 

u celkově aktivních uživatelů, které dělí na ty, kteří přistupují k internetu jako k formě zábavy, 

a na ty, kteří k němu přistupují jako k prostředku zajištění nejrůznějších praktických záležitostí 

a potřeb.  

Nový kulturní kapitál je z hlediska diferenciace uživatelů internetu podle vykonávaných 

činností také vlivný, nicméně jeho role je poněkud jiná než v případě tradičního kulturního 

kapitálu. Analýza rozptylu ukázala, že úroveň nového kulturního kapitálu představuje rozdíly 

mezi uživateli zejména v případě komunikačních a zábavních aktivit. V prostoru online aktivit 

vytvořeném pomocí korespondenční analýzy se ve všech třech případech asocioval nový 

kulturní kapitál s druhou dimenzí, nicméně u nejmladší věkové skupiny jí byl reprezentován 

pouze minimálně, v případě skupiny 45+ byl jeho přínos také slabý. Nedostatečná projekce 

nového kulturního kapitálu v těchto dvou věkových skupinách mohla být způsobena tím, že 

tato forma kulturního kapitálu diferencuje na další ose, která nebyla v dvourozměrném řešení 

zachycena. Je však také možné, že na vině byla už operacionalizace konceptu nového 

kulturního kapitálu. Celková aktivita ve volném čase totiž může být sama o sobě do jisté míry 
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asociována s věkem, nehledě na úroveň kulturního kapitálu. Mladí lidé mají tendenci trávit 

volný čas aktivněji, starší naopak mohou preferovat klidnější trávení volného času. Zejména 

fakt, že v nejmladší věkové skupině bylo přítomno mnoho studentů, kteří „v klidu odpočívat“ 

ve volném čase tolik nepotřebují, mohl způsobit, že se naměřený vysoký kulturní kapitál 

asocioval zejména s nimi. Z výsledků zejména nejmladší věkové skupiny je tedy zřejmé, že (i 

přesto, že jsem provedla dělení respondentů podle věku) v otázce používání internetu jako 

složky životního stylu má silnou roli životní cyklus jedince, a to téměř nezávisle na úrovni 

kulturního kapitálu. Vzniklá diferenciace na ekonomicky aktivní a studenty, tedy otázka 

životního cyklu, zjevně ovlivňuje konkrétní činnosti prováděné na internetu, stejně jako tomu 

je podle Šafra (Šafr, 2012) u ostatních („offline“) složek trávení volného času. Zajímavé však 

je, že tato diferenciace do velké míry souzní s opozicí odpočinkového/praktického používání 

internetu.  

Na základě provedených analýz je zjevné, že kulturní kapitál jako celek hraje v prostoru online 

aktivit poměrně významnou roli. Ráda bych upozornila na fakt, že výše kulturního kapitálu 

zjevně neodděluje primárně celkově aktivní (tedy silné) a pasivní (tedy slabé) uživatele – tato 

opozice je ve všech věkových skupinách vytvářena první dimenzí, k níž kulturní kapitál 

přispívá v menší míře. Výraznou roli hraje kulturní kapitál ve způsobu používání internetu (tedy 

ve výběru činností), který reprezentuje druhá dimenze. Je třeba mít na paměti, že dichotomie 

odpočinkového/praktického způsobu používání, která se zdá být dominantní v druhé dimenzi, 

není zcela dostačujícím vysvětlením diferenciace uživatelů. Distribuce aktivit po této ose 

vypovídá o specifickém spojení činností, které odráží především soubor potřeb daného typu 

uživatele. Tyto potřeby v některých případech zahrnují jak potřebu odpočinku, tak vyřizování 

praktických záležitostí, což pozorujeme například ve věkové skupině 30–44 let. Jedná se tedy 

o tendenci k mírně všežroutskému přístupu ke konzumaci na internetu. Každopádně bych ráda 

zdůraznila, že typy uživatelů s různým kumulem potřeb se na ose rozmisťují mimo jiné podle 

úrovně svého kulturního kapitálu (nového i tradičního). Z tohoto důvodu mohu konstatovat, že 

kulturní kapitál nepochybně přispívá k diferencím mezi uživateli ve způsobu a motivaci 

k používání internetu s tím, že ti s vyšší úrovní kulturního kapitálu vykazují spíše potřeby 

praktického charakteru, zatímco jedinci s nižším kulturním kapitálem vykazují převážně 

potřebu rozptýlit se, odpočinout si.  

Tímto se potvrzuje, že jednoduché dělení jedinců podle toho, kolik času tráví na internetu, není 

dostačující. Chceme-li reflektovat používání internetu jako složku kulturního kapitálu, nestačí 

čas na něm strávený pouze kvantifikovat. Z hlediska kulturního kapitálu je totiž podstatné, jaké 

činnosti na internetu jedinec vykonává, tedy jakým způsobem jej používá. Distribuce online 
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činností v prostoru také napovídá, že prosté dělení aktivit podle oblastí  (komunikační, 

ekonomické, informační atd.), jak to provedli například autoři dánské studie o kulturním 

kapitálu (Prieur et al., 2008), není z hlediska uživatelských praxí vhodné. Kumulace aktivit 

v prostoru totiž ukazuje, že zejména oblast komunikačních a informačních činností se rozpadá 

mezi typy uživatelů, kteří si mohou být značně vzdáleni (např. v oblasti komunikace používání 

emailu spadá spíše pod praktický způsob užívání internetu, sociální sítě spíše k zábavnímu 

použití43).  

  

                                                                    
43 Zde je nutno připomenout, že používání sociálních sítí v modelu zahrnuje několik proměnných měřících různé 
způsoby použití SNS (navštěvování, psaní zpráv, psaní komentářů,  sdílení obsahu). Přesto, že jeho použití může 
být značně diferencované (tedy vedeno různými motivacemi), v analýze se přiřadilo k jinak ryze zábavním 
aktivitám. Z toho tedy můžeme usuzovat, že nejčastěji uživatelé hledají na SNS právě rozptýlení.  
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6. ZÁVĚR 

 

Práce usiluje o teoretické a empirické propojení dvou výzkumných tradic, které do velké míry 

hovoří o tomtéž, ale stále jako by nenalézaly stejný jazyk. O propojení konceptu kulturního 

kapitálu s výzkumem používání internetu se již někteří výzkumníci pokusili, nicméně nezřídka 

došlo tímto spojením k upozadění jedné stránky věci; odborníci hlásící se k výzkumné tradici 

kulturního kapitálu tendují k zahrnutí užívání internetu pouze v rovině dichotomie uživatel – 

neuživatel, případně v rovině jednoduché kvantifikace času stráveného online. Naopak 

výzkumníci zabývající se užíváním internetu podle sociálního statusu často pracují s  kulturním 

kapitálem pouze na pojmové rovině, případně jej do svého empirického modelu zahrnují 

pomocí nevhodné operacionalizace. Předkládaná práce se snaží překonat tuto pomyslnou 

bariéru mezi dvěma výzkumnými tradicemi a poskytnout teoretický i empirický základ pro 

inkorporaci používání internetu do kulturního kapitálu. 

Na teoretické rovině jsem se pokusila provést čtenáře vývojem konceptu kulturního kapitálu i 

výzkumnou tradicí digital divide, abych dokázala, že propojení těchto dvou přístupů může být 

považováno za jejich logické vyústění. Na základě předešlých výzkumů a jejich teoretické 

reflexe mohu konstatovat, že propojení internetu a kulturního kapitálu není konceptuálně 

nemožné. Ba naopak, internet zdá se splňuje charakteristiky a podmínky pro to, aby mohl být 

považován za součást kulturního kapitálu dneška po boku jiných kulturních činností a složek 

životního stylu.  

Empirická část práce potvrzuje, že teoretická konstrukce má jistou oporu v datech o používání 

internetu v české společnosti. Zároveň ověřuje, že logika distribuce online aktivit v myšleném 

prostoru odpovídá teoretickému předpokladu, že lidé se podle úrovně kulturního kapitálu liší 

ve způsobu používání internetu stejně, jako tomu je v jiných („offline“) činnostech. Na základě 

provedené analýzy se ukazuje, že kulturní kapitál přispívá k diferencím mezi uživateli z 

hlediska způsobu používání internetu. Jinými slovy to, že někteří uživatelé usedají k internetu 

s tím, že se chtějí bavit a odpočinout si, nebo naopak že potřebují něco zjistit či vyřídit, se 

spojuje právě s mírou jejich kulturního kapitálu. Distribuce online aktivit v prostoru podle 

frekvence jejich vykonávání spíše koresponduje s logikou tradičního kulturního kapitálu. 

Jinými slovy, uživatelé s různou mírou kulturního kapitálu se liší především v tom, zda tíhnou 

spíše k praktickým (seriózním) aktivitám, či zda mají tendenci vykonávat převážně aktivity 

zábavné (oddechové). Tato explorace prostoru online aktivit vytváří prostor pro další výzkum 

v této oblasti, založený více na konfirmativních metodách, které by umožnili rozhodné závěry 

o čistém vlivu kulturního kapitálu na chování online.  
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Závěrem lze shrnout, že online prostředí zjevně není sférou, která by se vyhýbala sociálně-

stratifikačním odlišnostem. Kulturní kapitál, jako významný hráč v reprodukci sociálních 

nerovností, tvoří jeden z faktorů, které přispívají k odlišnostem mezi různými typy uživatelů 

z hlediska způsobu používání internetu a struktury online aktivit. Čas trávený na internetu tedy 

pro jedince s různou mírou kulturního kapitálu znamená zcela jiný přínos k jeho životní situaci 

(zejména kvalitativně). Nemůžeme tedy předpokládat, že pouhé vlastnictví počítače 

s internetem nebo že pouhá charakteristika „uživatel“ bude automaticky znamenat stejnou 

výhodu pro všechny. Na základě dat vidíme, že ne všichni uživatelé internet používají stejně. 

Chování online se u jedinců s vysokým a nízkým kulturním kapitálem liší zejména z hlediska 

příklonu k praktickým, respektive oddechovým činnostem. Prakticky orientované používání 

internetu je tedy do jisté míry habitem specifickým pro elitu, a může být proto nositelem 

sociálně distinktivní funkce v oblasti konzumace na internetu.  

Z hlediska dlouhodobé reprodukce sociálních nerovností a distinkce mezi uživateli je tedy 

zásadní právě způsob trávení času online, stejně jako je tomu v případě trávení volného času 

celkově. Internet v dnešní společnosti zcela jistě představuje cenný zdroj (kapitál), nicméně 

zásadní je to, jak je ho jedinec schopen (či ochoten) mobilizovat. Výše zmíněná zjištění mne 

tedy vedou k poznání, že způsob používání internetu v dnešní době tvoří nedílnou součást 

kulturního kapitálu – je částečně jeho produktem a zároveň jeho konstitutivním prvkem.  
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8. PŘÍLOHY 

 

Příloha A 

Tabulka korelací 

   NKK_3 
Nový 

kulturní 
kapitál 3 
kategorie 

TKK_3 
Tradiční 

kulturní 
kapitál 3 
kategorie 

Kendall's 
tau_b 

bankovnioper Bankovní 
operace a platby 

Correlation Coefficient ,036 ,126** 

Sig. (2-tailed) ,208 ,000 

audiovideo Hudba a video Correlation Coefficient ,128** ,021 

Sig. (2-tailed) ,000 ,439 

faktadef Hledani a 
overovani fakt a definic 

Correlation Coefficient ,073* ,111** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,000 

produkty Nákup, prodej a 
info o produktech 

Correlation Coefficient ,006 ,020 

Sig. (2-tailed) ,835 ,479 

invest Investování online Correlation Coefficient ,014 -,004 

Sig. (2-tailed) ,627 ,882 

snsuse Sociální sítě a 

sdílení 

Correlation Coefficient ,124** ,039 

Sig. (2-tailed) ,000 ,153 

mail Kontrola emailu Correlation Coefficient ,101** ,106** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

skola Vyhledávání info pro 
studijní účely 

Correlation Coefficient ,114** ,103** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

elearning Correlation Coefficient ,072* ,027 

Sig. (2-tailed) ,011 ,342 

hazard Sázení/hazard online Correlation Coefficient -,008 -,018 

Sig. (2-tailed) ,789 ,520 

brouzdani Brouzdání po 
inetu 

Correlation Coefficient ,014 -,025 

Sig. (2-tailed) ,625 ,380 

humor Vyhledávání 
zábavné obsahu 

Correlation Coefficient ,052 -,037 

Sig. (2-tailed) ,055 ,176 

hry Hraní her Correlation Coefficient ,059* -,053 

Sig. (2-tailed) ,028 ,051 
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zpravodajstvi Zpravodajství Correlation Coefficient ,103** ,026 

Sig. (2-tailed) ,000 ,363 

erotika Sledování stránek se 
sexuálním obsahem 

Correlation Coefficient ,023 -,025 

Sig. (2-tailed) ,418 ,373 

cestovnirez Cestovní 
rezervace 

Correlation Coefficient ,013 ,087** 

Sig. (2-tailed) ,643 ,002 

telefon Online telefonní 

hovory 

Correlation Coefficient ,048 ,108** 

Sig. (2-tailed) ,092 ,000 

diskusfora Příspěvky v 

diskusích 

Correlation Coefficient ,080** -,026 

Sig. (2-tailed) ,005 ,371 

polkontakt Kontakt s 
místními politiky 

Correlation Coefficient -,016 ,018 

Sig. (2-tailed) ,578 ,536 

infocestovni Vyhledávání 
info o cestování 

Correlation Coefficient ,054 ,087** 

Sig. (2-tailed) ,059 ,002 

hledaniprace Hledání práce Correlation Coefficient -,016 -,086** 

Sig. (2-tailed) ,576 ,003 

blogy Čtení blogů Correlation Coefficient ,049 ,028 

Sig. (2-tailed) ,082 ,324 

infozdravi Vyhledávání info 
o zdraví 

Correlation Coefficient -,003 ,061* 

Sig. (2-tailed) ,924 ,032 

infoobec Vyhledávání info 
o životě ve své obci 

Correlation Coefficient ,011 ,035 

Sig. (2-tailed) ,708 ,219 

nabozenobsah Prohlížení 

stránek s náboženským 
obsahem 

Correlation Coefficient ,025 ,047 

Sig. (2-tailed) ,382 ,102 

radio Poslech radia online Correlation Coefficient ,092** ,022 

Sig. (2-tailed) ,001 ,432 

NKK_3 Nový kulturní 
kapitál 3 kategorie 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,136** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

TKK_3 Tradiční kulturní 
kapitál 3 kategorie 

Correlation 
Coefficient 

,136** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000   
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Příloha B Korespondenční analýza 

Proměnné v modelech 

Aktivní proměnné v modelu    

 socsite Sociální sítě a sdílení 1 socsite denně a častěji 

 2 obcas socsite jednou týdně nebo jednou 
měsíčně 

 3 NE socsite méně než jednou měsíčně a 
vůbec 

 bankovnioper Bankovní operace 
a platby 

1 bankovni oper jednou týdně a častěji 

 2 NE bankovnioper měsíčně a méně 

 audiovideo Hudba a video 1 audiovideo denně a častěji 

 2 obcas audiovideo jednou týdně nebo jednou 
měsíčně 

 3 NE audiovideo méně než jednou měsíčně a 
vůbec 

 faktadef Hledani a overovani 
fakt a definic 

1 faktadef jednou týdně a častěji 

 2 NE faktadef měsíčně a méně 

 produkty Nákup, prodej a info o 

produktech 

1 produkty jednou týdně a častěji 

 2 NE produkty měsíčně a méně 

 mail Kontrola emailu 1 mail denně a častěji 

 2 obcas mail jednou týdně nebo jednou 
měsíčně 

 3 NE mail méně než jednou měsíčně a 

vůbec 
 skola Vyhledávání info pro 

studijní účely 

1 škola jednou týdně a častěji 

 2 NE škola měsíčně a méně 

 elearning 1 elearning jednou týdně a častěji 

 2 NE elearning měsíčně a méně 

 hazard Sázení/hazard online 1 hazard jednou týdně a častěji 

 2 NE hazard měsíčně a méně 

 brouzdani Brouzdání po inetu 1 brouzdani denně a častěji 

 2 NE brouzdani jednou týdně a méně 

 humor Vyhledávání zábavné 
obsahu 

1 humor denně a častěji 

 2 obcas humor jednou týdně nebo jednou 
měsíčně 

 3 NE humor méně než jednou měsíčně a 

vůbec 
 hry Hraní her 1 hry denně a častěji 

 2 obcas hry jednou týdně nebo jednou 
měsíčně 

 3 NE hry méně než jednou měsíčně a 
vůbec 

 zpravodajstvi Zpravodajství 1 zpravodajstvi denně a častěji 

 2 NE zpravodajstvi týdně a méně 

 erotika Sledování stránek se 

sexuálním obsahem 

1 erotika týdně a častěji 

 2 NE erotika měsíčně a méně 

 cestovnirez Cestovní rezervace 1 cestovnirez měsíčně a častěji 

 2 NE cestovnirez méně než jednou měsíčně a 
vůbec 

 telefon Online telefonní hovory 1 telefon jednou týdně a častěji 

 2 NE telefon měsíčně a méně 

 diskusfora Příspěvky v diskusích 1 diskusfora jednou týdně a častěji 
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 2 NE diskusfora měsíčně a méně 

 polkontakt Kontakt s místními 

politiky 

1 polkontakt jednou týdně a častěji 

 2 NE polkontakt měsíčně a méně 

 infocestovni Vyhledávání info o 
cestování 

 
1 infocestovni 

 
jednou týdně a častěji 

 2 NE infocestovni měsíčně a méně 

 hledaniprace Hledání práce 1 hledaniprace jednou týdně a častěji 

 2 NE hledaniprace měsíčně a méně 

 blogy Čtení blogů 1 blogy jednou týdně a častěji 

 2 NE blogy měsíčně a méně 

 infozdravi Vyhledávání info o 
zdraví 

1 infozdravi jednou týdně a častěji 

 2 NE infozdravi měsíčně a méně 

 infoobec Vyhledávání info o 
životě ve své obci 

1 infoobec jednou týdně a častěji 

 2 NE infoobec měsíčně a méně 

 nabozenobsah Prohlížení stránek 

s náboženským obsahem 

1 nabozenobsah jednou týdně a častěji 

 2 NE nabozenobsah měsíčně a méně 

 radio Poslech radia online 1 radio jednou týdně a častěji 

 2 NE radio měsíčně a méně 

 NKK Nový kulturní kapitál 1 Nízký NKK 

 2 Průměrný NKK 

 3 Vysoký NKK 

 TKK Tradiční kulturní kapitál 1 Nízký TKK 

 2 Průměrný TKK 

 3 Vysoký TKK 

Doplňkové proměnné 

(neaktivní) 

Status 

(statuskomplet) 

1 V domácnosti 

 2  Nezaměstnaný 

 3  Důchodce 

 4  Inval důchodce 

 5  řadový prac 

 6  <5 podřízených 

 7  vedoucí, 6+ podřízených 

 8  ředitel, vrcholový 
manager 

 9 Student 

 Hrubý příjem domácnosti 
(incomer) 

1 $ do 15 999 

 2 $$ 16 000- 22 500 

 3 $$$ 22 500-30 000 

 4 $$$$ 30 000-45 000 

 5 $$$$$ 45 000 a vice 

 Vzdělání 1 ZŠ (i neukončené) 

 2 Vyučen bez maturity 

 3 SŠ s maturitou 

 4 VŠ (včetně vyššího 

odborného) 
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Model 1 (skupina 15–29 let) 

 

Model Summary 

Dimension Cronbach's Alpha Variance Accounted For 

Total 

(Eigenvalue) 

Inertia % of Variance 

1 ,790 4,142 ,166 16,567 

2 ,569 2,203 ,088 8,811 

Total  6,344 ,254  

Mean ,713a 3,172 ,127 12,689 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

Model 2 (30–45 let) 

 

Model Summary 

Dimension Cronbach's Alpha Variance Accounted For 

Total 

(Eigenvalue) 

Inertia 

1 ,809 4,443 ,185 

2 ,448 1,754 ,073 

Total  6,197 ,258 

Mean ,707a 3,098 ,129 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

Model 3 (45+) 

 

Model Summary 

Dimension Cronbach's Alpha Variance Accounted For 

Total 

(Eigenvalue) 

Inertia 

1 ,819 4,625 ,201 

2 ,446 1,744 ,076 

Total  6,370 ,277 

Mean ,717a 3,185 ,138 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Legenda ke korespondenčním mapám 

 

 
 


