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řčených) vstupních předpokladů, teoretic-
kých a metodických východisek a omeze-
ní, o jejichž původu čtenář může jen 
spe kulovat. 

Zdeněk R. Nešpor

Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, 
Vít Richter, Karolína Saková, 
Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání 
v informační společnosti. Vzdělávání 
a život v komputerizovaném světě
Praha, Portál 2007, 290 s. 

Koncem roku 2007 vyšla v pražském nakla-
datelství Portál kniha „Člověk a vzdělání 
v informační společnosti“ věnující se ak-
tuál ní tematice vzdělávání v době rychlé-
ho rozvoje informačních technologií, a to 
z pohledu sociologie, pedagogiky i kniho-
vnic tví. Publikace vznikla na základě gran-
tu MPSV ČR Vliv komputerizace na edukační 
procesy a na osobnost člověka v informační spo -
lečnosti a jejím cílem je „postihnout vliv no-
vých informačních a komunikačních tech-
nologií na proměny nejen člo vě ka a spo -
lečnosti, ale i celé lidské civi liza ce“ (s. 9). 
Hlavní podíl na monografi i má Petr Sak, 
který je autorem pěti kapitol z osmi.

V úvodní kapitole nazvané „Informač-
ní společnost – nová fáze evoluce“ se Petr 
Sak pokouší „najít ukotvení a rámec sou-
časných civilizačních změn v evolučním 
proudu“ (s. 9). A právě evoluci a histo-
rii je věnována její značná část. Od vzni-
ku života na Zemi se přitom velmi rychle 
přesunuje ke kritice současné společnosti 
a zejména kritice současné politické situa-
ce, jak domácí, tak celosvětové. Současnou 
mocenskou elitu charakterizuje jako parazi-
tující a složenou z deprivantů s narušenou 
psychikou. Naopak předlistopadový režim 
východního bloku byl, dle jeho názoru, 
založen na humánních a demokratických 
principech, které však vzhledem k nepo-
chopení vztahu mezi individuálním a soci-
álním nebyly uplatněny v praxi. Pokud se 

čtenář nenechá odradit politickým exkur-
zem, čeká ho exkurz historický, do oblasti 
vývoje médií. Ten je natolik zkratkovitý, že 
pochopení spíše komplikuje, než usnadňu-
je. Zařazení telegrafu mezi vynálezy, kte-
ré byly vytvořeny až dlouho po skončení 
průmyslové revoluce, se dá považovat za 
drobné přehlédnutí. Vynechání některých 
v textu uvedených publikací v seznamu 
literatury (např. Koukolík, 1996 a Bondy, 
2007) už je prohřešek závažnější.

Ve všech svých kapitolách Petr Sak 
pra cuje s pojmem „sociální entita“, příp. „so-
 ciokulturní entita“, který nijak nedefi  nu-
je, ale staví ho do opozice proti jednot liv-
ci. Navozuje tak představu konfl iktu me -
zi jedincem a zhmotněnou společností, kte -
rá nabývá podobu reálně existujícího sub jek-
tu. Vymezení je přitom proměnlivé, v ně -
 kte rých případech je synonymem státu, jin-
dy zahrnuje celou euroamerickou kulturu. 

Druhá kapitola „Komputerizace společ-
nosti“ je tematicky značně nekonzistent-
ní. Petr Sak ji začíná rozborem vybavenosti 
české populace moderními technologiemi. 
Údaje přitom čerpá ze svého výzkumu čes-
ké populace starší 15 let s daty sesbíranými 
koncem roku 2005. Čtenář se přitom nedo-
zví, jak na základě tohoto výzkumu zpra-
coval vývoj technologické vybavenosti od 
roku 1992 (např. s. 41, 44, 258), a to nejen 
v České republice, ale i v Evropě a USA. 
V další kapitole potom autor prezentuje 
struk turu volnočasových aktivit od roku 
1982 (s. 259), přičemž vychází ze stejného 
vý zkumu, tedy z dat z roku 2005. Vzhle-
dem k překotnému vývoji nových komu-
nikačních a audiovizuálních prostředků 
je diskutabilní i smysl podrobného rozbo-
ru vybavenosti jedinců těmito prostředky. 
Poslední uváděná data z roku 2005 už by-
la v době vydání monografi e neaktuál ní. 
S grafy autor pracuje poněkud volně, da-
ta z nich jsou v textu interpretována jen 
v ně kolika ojedinělých případech. Převáž-
ně jsou v textu rozebírány jiné kategorie 
dat, než které jsou zobrazeny v grafu. V zá-
věru této subkapitoly konstatuje, že počí-
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tačová gramotnost populace je na takové 
úrovni, že při jejím osvojování již nedochá-
zí ke generační inverzi, tedy že starší gene-
race není vzdělávána generací mladší. Na 
základě čeho k tomuto přesvědčení dospěl, 
není jasné.

Od prostého popisu technologické vy-
bavenosti se Petr Sak v druhé části kapi-
toly bez vysvětlení vrací ke komentování 
aktuální společenskopolitické situace. Sou-
časný politický systém označuje za totali-
tární a obecně situaci v západoevropských 
státech charakterizuje jako postdemokra-
tický totalitarismus, o to nebezpečnější, že 
represivně působí na mysl, názory, posto-
je, hodnoty (s. 81). Pokud pomineme nabí-
zející se otázku, ve kterém období existoval 
ten opravdový demokratický režim, zdá se 
mi velmi závažné, na jakém příkladě svou 
ideu dokazuje. Autor interpretuje zákaz po-
pírání holocaustu, který je součástí práv-
ního řádu několika zemí, jako stanovení 
práv ní normy na myšlení, jako omezení 
možnosti kritického vědeckého zkoumá-
ní (s. 64). Což je podle něj první krok na 
cestě k totalitě. Velký podíl na této situa-
ci mají, dle Petra Saka, média, která se na 
manipulaci a destrukci společnosti aktiv-
ně podílejí. Jedinci v jeho pojetí vystupují 
jen jako pasivní příjemci mediální a politic-
ké manipulace. Tímto viděním autor popí-
rá řadu současných sociologických teorií, 
které právě naopak člověka vnímají jako 
aktivního činitele, jenž si skutečnost a je-
jí významy sám aktivně utváří a interpre-
tuje na základě svých zkušeností a znalos-
tí (např. fenomenologická sociologie nebo 
z ní vycházející sociologie interpretativní).

Po prezentaci politických názorů Petra 
Saka následuje kapitola Jarmily Skalkové 
„Ka tegorie vzdělávání a pojetí vzdělávání 
v soudobé učící se informační společnosti“ 
věnovaná rozboru Lisabonské stra te gie Ev-
rop ské unie z roku 2000 a na ni na va zu-
jícího dokumentu Strategie rozvoje lidských 
zdrojů pro Českou republiku. Oba do kumenty 
řeší problematiku změny koncepce vzdělá-
vání pro potřeby vznikající informační spo-

lečnosti. Autorka refl ektuje začlenění prin-
cipů Lisabonské strategie do nově utvářené 
koncepce českého školství. Kritizuje přitom 
exis tující postup, kdy se dle jejího názoru, 
přičleňují nové koncepty (např. kompeten-
ce) k dosavadním obsahům vzdělávání, bez 
toho, aby byla nejdříve provedena hlub ší 
analýza nové koncepce a jejího vztahu k pů-
vodním formám. „...to, že nebyl pedagogic-
ky hlouběji promýšlen vztah cílů, kompe-
tencí a obsahu vzdělání, je patrno např. i ve 
struktuře dokumentu RVP ZŠ. V této struk-
tuře výkladu po formulaci očekávaných vý-
stupů následuje popis učiva. Děje se tak ve 
výčtu termínů a v pojmových systémech 
daných předmětů, které mají žáci zvlád-
nout. Tyto seznamy učiva jsou pros tě při-
loženy. Není ani naznačen pokus o ně ja-
kou didaktickou analý zu...“ (s. 105) Po dob -
ně autorka hodnotí i Rámcový vzdě lávací 
program pro gymnaziální vzdělávání.

Čtvrtá kapitola s názvem „Hodno-
ta vzdělání a místo médií v celoživotním 
vzdě lávání“ je dílem Petra Saka a Karolí-
ny Sakové. Po úvodním nastínění způso-
bu osvojování si jazyka a řeči u malých dětí 
se dostávají k rozboru situace současných 
vysokoškolských studentů. Kritizují při-
tom izolovanost studenta, nemožnost dis-
kutovat se spolužáky i učiteli, způsobenou 
rozvolněním tradiční struktury vysokoškol-
ského studia, vyšší mírou participace stu-
dentů na pracovním trhu a používáním 
nových technologií (s. 124). Na jiném mís-
tě však Petr Sak chválí možnost vytvoření 
vědecké komunity bez ohledu na prosto-
rové rozmístění jejích členů (s. 121) a mož-
nost e-worku, tedy práce z domu (s. 89). 
Komunikace v reálném čase nezávislá na 
místě pobytu jejích aktérů je ve všech třech 
zmíněných případech umožněna rozvojem 
moderních technologií. Z jakého důvodu ji 
autoři v případě vysokoškolských studen-
tů zatracují a v případě e-worku ji hodnotí 
kladně, není v knize vysvětleno.

Hodnotu vzdělání interpretují Sak a Sa-
ková na základě otázky, zda je vzdělání 
důležitou součástí života a životního sty-
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lu respondenta. Čtenář si však nutně musí 
položit otázku: je možné tímto způsobem 
zjistit, jakou hodnotu respondent vzdělá ní 
přikládá? Např. v životě řemeslníka nemu-
sí hrát formální vzdělání žádnou roli, svou 
participaci na formálním vzdělávání ukon-
čil získáním výučního listu. Přesto může 
považovat vzdělání za hodnotné a důležité, 
což se může projevovat úctou k lidem s vyš-
ším formálním vzděláním nebo podporou 
a motivací dětí při školní docházce. Použi-
tou interpretaci proto považuji za poněkud 
zkreslující. Krátký rozbor hodnoty vzdě-
lání a motivace ke vzdělání je zakončen 
představením různých forem vzdělávání, 
podrobněji se přitom autoři věnují televiz-
nímu a rozhlasovému vzdělávání.

Nové formě vzdělávání e-learningu se 
Petr Sak a Karolína Saková věnují v dal-
ší kapitole nazvané „Nové informační a ko-
munikační technologie ve vzdělávání“. Přes-
tože si na začátku e-learning defi nují jako 
„jakékoliv využívání počítače a internetu 
pro vzdělávání“ (s. 148), zkoumají jeho uží-
vání pouze ve formálním vzdělávání a čas-
to pouze v prostředí základních a středních 
škol. Nerefl ektují tedy možnosti využívá ní 
e-learningu při celoživotním vzdělává ní, 
a to jednak v rámci neformálního vzdělá-
vá ní a jednak v rámci informálního uče-
ní. Značná část kapitoly je založena na vý-
zkumu užívání e-learningu učiteli, kdy 
by ly dotazníky pedagogům distribuovány 
po mocí e-mailu (s. 279), což mohlo způso-
bit zkreslení výsledků ve prospěch užívání 
počítačů a internetu při výuce. Vzhledem 
ke způsobu distribuce dotazníku je prav-
děpodobné, že odpovídali převážně učite-
lé aktivně pracující s internetem a zajímají-
cí se o využívání počítačů při výuce. Navíc 
z textu nevyplývá, jakým způsobem učite-
lé počítače při výuce používají a zda auto-
ři za e-learning považují i např. promítání 
power-pointových prezentací, tedy přípa-
dy, kdy počítač nahrazuje dříve používaný 
meotar. 

Kapitola Jiřího Mareše, věnovaná elek-
tronickému učení, je obsahově nejrozsáh-

lejší z celé monografi e. Překvapí už samot-
ný název „Elektronické učení a zvláštnosti 
člověka“. Autor důsledně používá pojem 
elektronické učení, přestože v ostatních ka-
pitolách se mluví o e-learningu. Kapitola 
za číná kritickým zhodnocením možnos-
tí, vý hod i nedostatků e-learningu. Velkou 
pozornost věnuje problematice podvádění 
a plagiátorství, která se vznikem interne-
tu dostala zcela nový rozměr. Podrobně ta-
ké analyzuje adaptabilitu nových učebních 
možností na individuální potřeby žáka. 
Z ka pitoly je patrné, že stejně jako Petr Sak, 
uvažuje o e-learningu jen v rámci formál-
ního vzdělávání. Po celou kapitolu však 
e-learning zůstává poněkud abstraktním 
pojmem a čtenář se nedozví, jakých kon-
krétních podob by mohl či měl nabývat, či 
jaké jsou možnosti jeho aplikace ve školní 
výuce.

Vít Richter a Hana Nová rozebírají 
v sed mé kapitole „Vliv informačních tech-
nologií na činnost knihoven“ působení roz-
voje elektronických médií na podobu kni-
hoven. Tedy probíhající změny kni hov nic-
 kých zařízení související s možností au to-
 ma tizace knihovnických procesů, s rych -
lým nárůstem počtu elektronických verzí 
od borných časopisů a publikací, a tedy 
i s vy tvářením nové podoby knihoven. Sou-
střeďují se přitom jak na knihovny zaměře-
né na vědeckou veřejnost a studenty, tak 
také na veřejné knihovny půjčující převáž-
ně beletrii. Jejich poměrně obsáhlý závěr 
obsahuje řadu tezí, které v textu nejsou vů-
bec zmíněny, např. o významném posta-
vení knihoven při podpoře čtenářské gra-
motnosti dětí a mládeže v budoucnos-
ti (s. 248).

Závěrečná kapitola nazvaná „Digita-
 lizace životního stylu a životního pole 
člo  věka“ je opět příspěvkem Petra Saka 
a Karolí ny Sakové. Věnují se v ní změnám 
ži votní ho stylu způsobeným pronikáním 
no  vých tech nologií do každodennosti. Zno -
vu přitom zmiňují potenciál počítačových 
technologií a masmédií k manipulaci. Pra-
cují zejména s pojmy kyberkultura a di-
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gitalizace životního pole, kdy spekulují 
o tom, jaký budou mít tyto fenomény vliv 
na sociali zaci jedinců. Virtuální realitu zjed-
nodušují na pouhou simulaci prostředí, 
tedy vnímají ji na základě její vizuální po-
doby. Nerefl ektují, že může být založena 
na interakci. Text končí často diskutovanou 
problematikou osamění v počítačovém svě -
tě. Tématu se nedrží striktně a přecháze-
jí k otázce vlivu komputerizace na hodno-
tovou orientaci člověka. Na základě srov-
nání deklarované hodnotové orientace tří 
skupin defi novaných dle míry používá-
ní počítače, se snaží ukázat vliv kompute-
rizace na hodnotový systém člověka. Jak 
však ukazuje graf 47 (s. 277), rozdíly mezi 
jednotlivými skupi nami jsou zcela zane-
dbatelné. Rozdíly v řá dech desetin procen-
ta ne umož ňují konstatovat rozdílnost hod-
notových preferencí mezi skupinami, což 
ale autoři činí. 

Název recenzované knihy slibuje mno-
hé, celá publikace je prezentována jako 
příspěvek k oblasti informační společnos-
ti. Téma vzdělávání populace v souvislos-
ti s rozvojem informačních technologií je 
jistě velmi zajímavé a také aktuální. Auto-
ři se jej pokusili zpracovat z pohledu něko -
lika oborů, což je dobrý přístup. Velmi 
podnětné jsou příspěvky kriticky refl ektu-
jící otázku nové koncepce školního vzdě-
lávání, které se věnují nejen její pozitivní, 
ale i její negativní stránce, a to jak v podo-
bě problematiky nedostatečného vymeze-
ní pojmů, tak z praktického pohledu brá -
nění novým formám podvádění, umožně-
ných rozšířením internetu, mobilních tele-
fonů atd. Informace o celoživotním vzdě-
lá vání, jako nejdůležitějším předpokladu 
in formační společnosti, však bude čtenář 
v publikaci hledat marně. Autoři se věnu-
jí převážně jen formálnímu vzdělávání dětí 
a mládeže. Přitom nutnost celoživotního 
vzdělávání, dříve zasahující jen několik 
oborů, se v plném rozsahu vynořila s rych-
lým technologickým rozvojem posledních 
let, a zasloužila by si proto pozornost auto-
rů. Celkově je kniha spíše zklamáním. Do -

jem z ní velmi snižují tematická nekon-
zistentnost některých kapitol, nedůsled-
ná práce s literaturou a daty a hodnotící 
pasáže Petra Saka.

Marcela Kafková

Loïc Wacquant: Urban Outcasts: 
A Comparative Sociology of Advanced 
Marginality
Cambridge, Polity Press 2008, 342 s. 

Loïc Wacquant, profesor katedry sociologie 
na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a ba-
datel v Centre de Sociologie Européenne v Pa-
říži, patří mezi současné významné bada-
tele v oblasti sociálních nerovností. An g lic -
kojazyčné vydání recenzované knihy lze 
chápat jako významný příspěvek nejen do 
akademických debat o struktuře a po do-
bách sociálních nerovností v soudobých 
zá  padních společnostech. Jak již samotný 
název může napovědět, předmětem zájmu 
Wacquantova textu jsou sociální nerovnosti 
a marginalita v soudobých pozdně moder-
ních městských společnostech. Dosavadní 
vě dění o problematice Wacquant kriticky 
zhodnocuje, aby přišel s vlastním koherent-
ním teoretickým přístupem umožňujícím 
po rozumět soudobému fenoménu, který 
sám označuje termínem pokročilá marginali-
ta. Domnívám se, že lze recenzovanou kni-
hu považovat za esenci toho nejlepšího, co 
bylo na toto téma z akademických pozic 
napsáno, a pevně věřím, že se toto mé po-
chval né hodnocení po přečtení knihy ne-
setká s pří liš mnoha nesouhlasnými re ak-
cemi. 

Vydání recenzované knihy však záro-
veň ne může být čtenáři obeznámenými 
s dří ve publikovanými Wacquantovými 
tex ty považováno za blesk z čistého nebe. 
Zde je také třeba zmínit, že kniha vyšla ve 
francouzské verzi již před dvěma lety (Loïc 
Wacquant. Parias Urbains: Ghetto, Banlieues, 
État. Paris: Découverte 2006). Recenzovaná 
kniha je „poskládána“ z upravených či pře-

soccas2008-4.indb   820soccas2008-4.indb   820 3.9.2008   10:22:253.9.2008   10:22:25


