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V kvìtnu 2000 vyla ve francouzském èasopisu Dossier (è. 105, s. 2437) série èlánkù, pøedstavující dílo významného francouzského sociologa P. Bourdieua a na nì
navazující kritické èrty (autoøi: Philippe Cabin, Philippe
Corcuff, Nathalie Heinich). Byla uveøejnìna pod souhrnným názvem Svìt podle Bourdieua. Bourdieuùv svìt
je v záhlaví pøedstaven slovy: kola, kultura, volný èas,
spotøeba, politika, média
ve vech tìchto oblastech
funguje spoleènost jako prostor dominance, její mechanismy zùstávají skryty. Role sociologa spoèívá
v odkrývání toho, co se dìje v sociálních kulisách (pozn.
recenzentky: za tìmito kulisami). Sociolog musí takovou
vìc vyzradit. O P. Bourdieuovi potom text pokraèuje: Je
to pøedevím sociolog, jeho dílu se dostalo opravdu
vìdeckého uznání, avak zároveò i iroké publicity. Pøesto není dobøe známé. Proto se výe uvedený èasopis
rozhodl vìnovat mu kritickou reflexi. Nabízí pøehled jeho
bohatého díla a promylenou bilanci diskusí, které se
kolem nìj vytvoøily.
P. Bourdieu zemøel v lednu 2002. Protoe je povaován
za jednoho z nejvýznamnìjích soudobých sociologù,
a také proto, e za jedno z východisek je zvolen jeho koncept sociálního kapitálu v èlánku Sociální kapitál ve
zmìnì èeského zemìdìlství uveøejnìný autory H. Hudeèkovou a M. Loákem v tomto èísle Agricultural Economics, nabízíme recenzi jmenované série èlánkù
v Dossier naim ètenáøùm.
Nejprve (Dossier, è. 105, str. 29) P. Bourdieua pøedstavme. Narodil se v roce 1930 v rodinì potovního úøedníka. V dobì kolní docházky byl konfrontován jak
s maloburoasní provinèní kulturou (na støední kole),
tak s vysokou kulturou paøíské intelektuální vrstvy (na
vysoké kole), co výraznì ovlivnilo jeho konceptualizaci reprodukce sociálních tøíd. Vdy byl nedùvìøivý
k formálnímu sdruování (v odborech, politických stranách atp.) a zachoval si (jak pozdìji uvidíme) individuální kritický pøístup, kdy se vyslovuje k soudobému svìtu.
Od roku 1955 je profesorem filosofie pro støední koly
a v roce 1958 odjídí do Alírska. Tam se stává asistentem na Filosofické fakultì v Alíru. Ne se vrátil do Paøíe
(v roce 1961), podílel se na sociální transformaci alírské
spoleènosti.
Po návratu do Francie se doslova vrhá do kariéry univerzitního uèitele (pøednáky má i na Sorbonnì), kterou
zavruje v roce 1981, kdy se stává øádným universitním
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profesorem sociologie na Collège de France. Dùleité
v této kariéøe je také jmenování vedoucím výzkumu
v prestiní École pratique des hautes études (pozdìji
¾ EHESS). Je to v roce 1964. Souèasnì publikuje své první
vìtí empirické studie o kole a kulturním chování, co
jsou nejvýznamnìjí témata jeho konceptù, ztvárnìné
tehdy v knihách Les Héritiers a Un Art moyen. V té dobì
pracuje pod ochranou R. Arona, který se, stejnì jako P.
Bourdieu, stal sociologem, aèkoli vysokokolský titul
získal pro obor filosofie. O jejich tìsné spolupráci svìdèí
zejména akt R. Arona, který Bourdieua vyzývá ke spolupodílení se na øízení Evropského centra historické sociologie (sociologie dìjin). Oba sociologové se rozeli
v roce 1968, kdy P. Bourdieu zakládá vlastní výzkumnou
laboratoø, v roce 1975 následuje zaloení vlastní vìdecké
revue Actes de la recherche en sciences sociales. Velmi
tìce nese krizi francouzské spoleènosti v roce 1968
a vyjadøuje skepsi, pokud jde o sociální hnutí ve vyspìlé moderní spoleènosti (té se objevuje jako èasté téma,
více vak v jeho veøejném ne vìdeckém pùsobení). Se
základním vìdecky uchopeným stanoviskem k tomuto
problému dlouho váhá a publikuje je a v roce 1984
(Homo academicus). Mezitím vak vydává svá hlavní
díla  La Réproduction (1970) a La Distinction (1979).
A také dalí díla  Le Métier de sociologie (1968), Le Sens
pratique (1980), Question de sociologie (1980). Stále sleduje cíl zaloit vlastní sociologickou kolu. Vrcholem je
rok 1993, kdy mu CNRS (Centre nationale de la recherche
scientifique) udìluje nejvyí vyznamenání, zlatou medaili. Avak tento vzestup je zaplacen rozchodem
s mnoha spolupracovníky (J.C. Passeronem, L. Boltanskim, C. Grignonem, J. Verdés  Lerouxem a dalími).
V této dobì se obrací svými pøednákami na americké
university (Pensylvánská, Princeton) a nestává se tak
èasto, e díla evropských sociologù jsou v USA tolik
publikována a komentována, jak se to stalo v pøípadì P.
Bourdieua.
K jistému zvratu dochází na pøelomu 80. a 90. let,
v souvislosti s jeho pøedsednictvím v komisi posuzující
obsah vzdìlávání ve Francii. Pøipoutává se stále více
k reálnému svìtu politiky, co má výraz v dílech La Noblesse d´état (1989) a v kolektivním díle La Misère du monde (1993), které je prezentováno (v pøedmluvì) jako jiný
zpùsob dìlání politiky. V dobì výrazného stávkového
hnutí ve Francii (1995) podporuje stávkující jako úèastník
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výzvy intelektuálù. Na konci 90. let vyjadøuje podporu
hnutí nezamìstnaných a hnutí alírských intelektuálù. Podílí se na køíové výpravì v tisku. Z pozice sociologa
(vìdce) pøechází do pozice proroka, pranýøuje experty
a urnalisty (jako dvorní esejisty), kteøí obhajují neoliberalismus. Jeho ivotní dráhu lze naznaèit takto: po brilantní
vìdecké dráze se P. Bourdieu (aè není socialista) angauje
v sociálním hnutí, pøièem si zachovává tváø intelektuála
povzneseného nad vední potyèky.
Døíve ne se pustíme do krátkého uvedení tøí statí, které tvoøí souèásti uvedené série èlánkù v Dossier, pøedloíme, která klíèová slova ve svém díle Bourdieu pouívá:
Kapitál  nejsou to jen peníze, které v ivotì platí.
V èetných situacích je pøi jednání uiteènìjím prostøedkem (ne ekonomický kapitál) kulturní kapitál (diplomy, vìdomosti, dobré zpùsoby a návyky) a sociální
kapitál (sí vztahù).
Pole  universitní, urnalistické, literární,
to jsou
malé svìty korespondující s pøihrádkami spoleènosti.
Jsou to prostory dominace a konfliktù. Avak kadé
z polí má urèitou autonomii a disponuje vlastními pravidly. V tìchto silových polích (stejnì jako pøi høe achy)
individua fungují v rámci svých pozic, které jsou druhými respektované.
Habitus  tenis, hory, dez, èínská kuchynì, kulturní
cestování, populární revue s takovým chováním (kulturními praktikami) se potkáme hlavnì u støední intelektuální vrstvy. Ve svém celku odhalují kulturní praktiky
habitus, to je matrici, kterou ovlivòuje (determinuje) sociální pozice. Habitus urèuje, jak svìt vidíme a jak podle
toho jednáme. Vyjevuje se v naem ivotním stylu
a v naem posuzování (politickém, morálním, estetickém).
Není jen souborem norem, ale také prostøedkem jednání;
dovoluje zakládat a rozvíjet ivotní strategie.
Symbolické násilí  je to subtilní drezúra hlav, mozkù, duí. Pouívají je reprezentanti dominantní tøídy
k tomu, aby z lidí vytáhli pøirozeného ducha. Je rozvíjeno institucemi a podporováno èiny autorit (napø. kola
a kolní vzdìlávání znamená symbolické násilí vùèi lidovým vrstvám).
Distinkce  být oznaèen, odlien, to znamená vypìstovat si diferenci. Napøíklad umìní distinkce buroazie
(horní tøídy) se staví v opozici, a to na první pohled zøejmé, k vulgaritì zbohatlíkù. Distinkce je jádrem sociální
hry, je motorem sociálního jednání  v kultuøe, vzdìlávání, volném èase, jazyce, výivì
První diskusní èlánek (Dossier, è. 105, s. 2428) pochází z pera Philippa Cabina a je nazván V kulisách dominance. Má povahu (oproti druhému èlánku, viz dále)
vysvìtlující Bourdieuovu konceptualizaci díla: tím, e
pozoruje vechny moné sociální skupiny (alírské rolníky, univerzitní uèitele, éfy malých zamìstnavatelských
organizací, dìlníky, urnalisty ) a vypracoval k tomu
bohatý konceptuální aparát, osvìtluje Bourdieu mechanismy sociální dominace.
Autor èlánku toté dokládá (resp. potvrzuje Bourdieuovo vidìní sociálního svìta) analýzou dvou francouz1

ských filmù, jejich námìt smìøuje do kontrastu ivotních
stylù rùzných spoleèenských vrstev. K jejich konfrontaci dochází jednou navázáním partnerského vztahu mezi
podnikatelem a divadelní hereèkou, podruhé situací, kdy
vysokokolský student pøichází jako stáista pro øízení
do podniku, kde je jeho otec ji tøicet let zamìstnán jako
dìlník. Autor èlánku potvrzuje, e v tìchto filmech je
výraznì zøetelné, jak jednotliví aktéøi posuzují svìt a jednají v nìm skrz svùj habitus a jak jejich ivotní styl (pøi
vzájemném støetávání s tìmi druhými) obsahuje skryté
vztahy dominace. Souhlasí s Bourdieuem, e ze vztahu
mezi dominantními a dominovanými se odvíjí základní
princip sociální organizace. Pøipojuje se k Bourdieuovu
topologickému obrazu spoleènosti (viz schéma Sociální
prostor v èlánku Sociální kapitál ve zmìnì èeského
zemìdìlství v tomto èísle Agricultural Economics), který nepouívá obvyklou symboliku sociální struktury spoleènosti jako pyramidy anebo ebøíku, ale je to prostor
odliností, orientujících se podle dvou os, které vyjadøují jednak objem zdrojù (velikost dispozice cenìnými statky vyjádøenými objemem celkového kapitálu) a jednak
jejich rozdìlení mezi ekonomický a kulturní kapitál (od
nich se odvíjí sociální kapitál).
P. Cabin pouívá dále analýzu jmenovaných filmù
k dùkazu, e sociální hra v poli penìz, v obchodním svìtì a sociální hra v jiném sociálním poli, svìtì kultury
a umìní (aè v obou jde o dominaci) je svými pravidly hodnì jiná, e oba svìty stojí v rozporu proti sobì.
Také dokazuje, e to jsou kulturní praktiky (které právì
filmy dokáou dobøe vyjevit, znázornit), které nejlépe
odhalují stylizaci sociálního ivota, habitus jako spojnici
individuální inklinace (dispozice) a strukturálního ovlivnìní (sociální pozice). Pøitom mechanismy, kterými se
uplatòuje sociální dominace, si hráèi na obou stranách
høitì (dominující a dominovaní) neuvìdomují. Tyto mechanismy podporuje socializace, v pøípadì strany dominujících pak autor upozoròuje na výrazné pùsobení
vysokých kol (ve smyslu symbolického násilí).
Autor se dále zabývá tím, e P. Bourdieu svými pracemi
o kole a vzdìlávání odkrývá, e meritokracie je jen mýtem, sociolog má iluzornost a zdání odhalit a napadnout
pouta sociálního øádu. Tak se pøihlauje ke kritickému
poslání sociologie, které P. Bourdieu rozpracovává
v knihách Sur la télévision (1999) a La Noblese
d´ètat (1989).
V závìru svého èlánku P. Cabin usuzuje, e P. Bourdieu
dokázal smísit mnohé vlivy (Marxùv o vztazích dominance, Weberùv o dùleitosti smyslu vkládaném aktérem do
sociálního jednání a o významu legitimity, Durkheimùv
o sociologické metodì, Bachellardùv o konstrukci objektu, Veblenùv o okázalé spotøebì, Austinùv o funkci jazyka, a dalích  Elias, Goffman, Berstein, Kant, Lévi 
Strauss, Wittgenstein), aby ustavil koherentní systém,
který je v Distinkci (La Distiction 1979) shrnut v rovnici:
(habitus) (kapitál) + pole = chování, èin, jednání.
Druhý èlánek (Dossier, è. 105, s. 3033) je kritickým
pohledem Philippa Corcuffa1 na dílo P. Bourdieua a je

Tento autor spolu s A. Accardem publikovali v roce 1986 knihu La Sociologie de Bourdieu, z ní vychází také Jan Keller pøi
zpracování hesla kapitál sociální ve Velkém sociologickém slovníku (1996, s. 475).
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uveden slovy, e (mimo jiné) jako mistr pøedávající poznání riskoval Bourdieu být také kritizován a pøekroèen svými áky.
Jeden z konceptuálních momentù, podrobených kritice, je mylenka o principu jednání jako vztahu mezi dvìma sociálními stavy  historií objektivizovanou
v institucích a historií vtìlenou do lidí (ve formì systému pøetrvávajících dispozic). Tento vztah se uplatòuje
v sociálním prostoru rozdìleném na pole (viz Bourdieuùv slovník), vdy vnitønì strukturovaná silovými vztahy
mezi dominujícími a dominovanými, vkládajícími do sociální hry vdy ten ze svých kapitálù, který lze právì
v tomto poli nejlépe uplatnit a valorizovat, aby hráè uspìl
a øeil svùj spoleèenský vzestup. Dle autorova èlánku je
to A. Caillé (1988), který na této mylence kritizuje její tzv.
utilitaristický redukcionismus. To znamená nesouhlas
s redukcí sociálního ivota (odehrávajícího se v mnoha
rozlièných polích) dle analogie s polem ekonomickým
(resp. obchodování), kde mezi individui a skupinami vládne vztah konkurence a jednání je pojato dle modelu ekonomického jednání2. Kritika akcentuje, e v kadém poli
sociálního prostoru, v nìm se jedná, existují té vztahy
kooperace (pøátelství, láska, soucit ad.), které jsou zhmotnìné v institucích a mají významné místo v kadodenním
fungování rozdìleného sociálního prostoru.
Dalí kritický moment je vìnován pojetí habitu. Je-li
pojímán jako vektor jednoty a stálosti, jeho parametry
jsou pøevánì neuvìdomované (jednota a stálost je zdùraznìna v souvislosti s historicky pøetrvávajícími dispozicemi, pøenáenými individui na dalí individua
v socializaci), není dost poukázáno na to, e habitus je
vdy dotován jedineèností aktéra (a ádná dvì individua
se nikdy nenacházejí v situaci jednání s naprosto stejnými sociálními zkuenostmi). Kritikové pak otevírají otázku o jednotnosti a trvalosti habitu, nebo jen tak je
dovoleno na obecnìjí úrovni oznaèovat habitus tøídy
jako kategorii blízkých habitù  mùe tak být pøi podobnosti sociálních podmínek vyjádøených homogenními
sociálními drahami (napø. zemìdìlci/dìlníci, kteøí se prostøednictvím kolního vzestupu stali univerzitními vzdìlanci). Tato mylenka sjednocování osob do tøídy je
kritizována ji od 80. let. Okolo ní, resp. okolo konceptu
mnoného aktéra, mnohostního aktéra (acteur pluriel) se ve Francii vytvoøil celý výzkumný proud, vyzývající k rekonceptualizaci pojmu habitus jeho empirickým
pøezkouením. Jeho zastánci (reprezentovaní autory J.-C.
Kaufman 1994, B. Lahire 1998) nesouhlasí s interiori-zací
habitu v procesu socializace, ale navrhují pøijmout, e
dochází k domluvì o jednotì dispozic a jejich trvání bìhem ivota vèetnì aktivizace pøi vech okolnostech kadodenního ivota3. Také zdùrazòují, e zdroje sociálních
zkueností jsou mnohé (rodina, kola, zamìstnání, média
ad.), a e jen vzácnì mùe být soudobá rodina prostorem

homogenní socializace, je spíe jejím mnohaslokovým
souborem. Z toho vyvozují, e osoby, které obklopují
socializované individuum, mu vtìlují velmi diferencované vztahy k rozlièným institucím. Tudí potom výchozí
zdroje (díky jejich velké rozliènosti) umoòují kadému
rozvíjet je v sociální hierarchii (pozn. recenzentky: P.
Bourdieu je stoupencem hypotézy o reprodukci sociální
nerovnosti).
Kritici Bourdieuovy konceptualizace upozoròují, e
v soudobé spoleènosti ije individuum s mnoha variujícími zkuenostmi  jako dítì svých rodièù, kamarád ze
koly, fanouek nìjakého klubu, èlen nìjakého sdruení,
kolega, pracovník/nezamìstnaný, manelský partner
apod. A u jsou tyto zkuenosti nabývané postupnì èi
simultánnì, svìdèí o multiplicitì zvyklostí (návykù)
v mylení a schémat pro jednání, která jsou základem,
konstituujícím disponibilní repertoár jednání aktéra. Proto je aktér nazýván mnoným, mnohostním a o jednotnosti a trvalosti habitu je pøinejmením pochybováno. Jako
pøíklad je uvádìno (J.C. Kaufmann in Corcuff), e právì
proto se procesy vstupu do manelství vyvíjejí v soudobé spoleènosti nìkolik let a jsou podrobovány komplexnímu upravování. Bìhem procesu se vedle sebe
mohou nìkolikrát objevovat naprosto kontrastní elementy dispozic a opakovanì (stále) musí docházet k vyjednávání partnerù. Dle kritikù Bourdieuovy konceptualizace pøináí koncept mnoného, mnohostního aktéra komplexnìjí a otevøenìjí pojetí vzhledem k logice
jednání a interakcím. Existují ji mnohé práce, které rozbíjejí unifikativní pojetí habitu4, jak to dìlá Bourdieu.
Poslední oddíl kritických postøehù ve druhém èlánku
je vìnován sociologii vìdìní a sociologickému poznání.
P. Bourdieu pøisuzuje sociologii roli znalce sociálního ivota a pomìrnì ostøe rozliuje zdravorozumovou (praktickou) znalost od reflektované (intelektuální) znalosti.
Také rozvíjí epistemologickou úvahu o statutu sociologického (vìdeckého) narozdíl od obyèejného (spontánního) poznání. Prosazuje, e sociální determinanty naí
existence se prozrazují mnohem více ve zpùsobech naeho bytí a konání ne v tom, jak myslíme, mluvíme a posuzujeme (hodnotíme). Sociální chování je dle P. Bourdieua
pøednostnì a hlavnì neuvìdomované, je výsledkem inkorporovaného vkusu (a ne uvìdomovaného výbìru).
S touto logikou souvisí praktické poznání, to je iluzorní,
vepsané do tìla, praktický smysl. Jeho teorie jednání
je tudí postavena proti intelektualistickému pojetí jednání, které je èinem intelektuálním, reflektovaným (a ji
reprezentovanému teorií racionálního jednání  R. Boudon, fenomenologickou sociologií A. Schutz, anebo etnometodologií  H. Garfingel, kterým, aè znaènì rozdílným, je spoleèné uznání intelektového vztahu mezi aktérem a jeho èinem  aktér o èinu uvauje, pøemýlí, má tedy
statut pøemýlejícího, vnìjího pozorovatele). Je-li pod-

Nutno vak upozornit, e v tom samém roce probìhly na Collège de France dvì pøednáky na toto téma, kdy se P. Bourdieu
samotný proti takovému utilitaristickému redukcionismu staví  viz Bourdieu P.: Teorie jednání, Praha 1998, 5. kapitola Je moný
nezitný èin?, s. 105 an.
3
Vyjadøují interpretativistické stanovisko a kritizují Bourdieuovo strukturalistické východisko.
4
Uvedeny jsou: C. Dubar (sociologie profesionální identity), F. Dubet (sociologie zkuenosti), F. de Singly (sociologie partnerských
párù a rodiny), L. Boltanski a L. Thévenot (sociologie reimù jednání).
2
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le P. Bourdieua praktické jednání (vèetnì poznávání) nereflektované, vìdecké poznávání (smìøující k pravdì
o vìci) je pøísnì reflektované a konstruované, co oba
typy ostøe odliuje. Aktérlaik má pouze reziduální reflexivní kapacitu, kterou pøikládá k jednání.
Tento pøístup kritizuje B. Lahire (in Corcuff) svým stanoviskem, e je naprosto evidentní, jak kadodenní jednání (demonstruje je analýzou psaní soupisù, agend,
telefonních pozvánek atd.) obsahuje uvaování o nìm ji
v prùbìhu akce. Také L. Boltanski s L. Thévenotem se
pøiklánìjí k reflektovanému obyèejnému jednání, kdy
typizují jeho reimy  rozlièné reimy jednání konvenují
s urèitými typy situací (jsou tak i vybírány) a lií se jak
zpùsoby angaování se aktérù v nich, tak úrovnìmi uvaovaného jednání. A. Giddens (Constitution of Society,
1987) brání mylenku, e hranice mezi obyèejným a vìdeckým poznáním jsou neuvìøitelné mlhavé a samotné
teorie vìdcù a laikù jsou èasto propletené. Jestlie pøipustíme (avak P. Bourdieu to dle svých kritikù nedìlá), e
aktéøi do jednání urèitou reflexivní kapacitu vkládají vdy
a e sociologové nejsou necitliví ke kadodenním poznávacím aktivitám, mùeme také pøipustit jisté pøeènívání
sociologického poznání. V této perspektivì by poznávání vytváøené v sociálních vìdách mohlo mít specifické
postavení, charakteristické jednak tím, e vìdecká procedura umoòuje takové poznání verifikovat a podrobit diskurzu, a také tím, e se odvíjí z elementù kontinuity se
znalostmi, vyprodukovanými v kadodenním ivotì.
Na tyto tøi uvedené kritické poznámky, smìøující do teorie P. Bourdieua, navazuje Corcuffova úvaha inspirovaná Bourdieuovým pùsobením na poli politického ivota.
Je zøetelné zejména od doby tzv. velkých stávek ve
Francii, to je od listopadu/prosince 1995. Autor pøipomíná, e Bourdieuova konceptualizace praktického jednání
výraznì ovlivnila francouzskou sociální kritiku, která byla
od 80. let bezvýrazná, mdlá. Doslova píe, e Bourdieu
vnesl do veøejné debaty nový vítr, kdy pøedtím (od 80.
let) tato debata ustrnula na jednostrannosti neoliberalistické mylenky. Z druhé strany Bourdieuova teorie pøekraèuje (svým pojetím sociálního pole a habitu jako
zdrojù pro praktické jednání aktérù) standardní marxistický výklad spoleènosti (pozn. recenzentky: ve Francii
dosti èastý), vykládající ji zcela z ekonomické infrastruktury. Jmenované pøekroèení tkví v Bourdieuovì konstruování vícedimenzionálního sociálního prostoru, sloeného z plurality autonomních sociálních polí, kadého
definovaného specifickými zpùsoby dominace (kulturní,
politické, sexistické ad.).
Corcuff hodnotí, e Bourdieuovo pùsobení ve veøejném ivotì není jednoznaèné. Na jedné stranì zahrnuje
sestup z ponìkud povýenecké univerzitní pozice mezi
ostatní veøejné, rozlièné sociální aktéry. Na stranì druhé
se vak Bourdieu (svým ostrým rozliením mezi vìdeckou, vìdoucí a obyèejnou, zdravorozumovou znalostí)

sám neubránil ponìkud elitáøskému postavení. Autor se
domnívá, e v poli politického ivota by se univerzitní
aktéøi mìli postavit na roveò s dalími, a ji aktéry tøeba z politických stran, odborù, anebo z øad militantních
zastáncù pravice atp.
Bezpochyby vak Bourdieuovo dílo a zejména pùsobení z posledních let poukazuje k dùleitosti kritických
proudù s pùvodem v sociálních vìdách. Corcuff soudí,
e tyto proudy pøispívají k demokratickému ivotu a jeho
mení formalizaci. V takovém prostøedí mohou rozkvétat
rozpory a konflikty, avak ty k demokratickému prostøedí patøí. Sociální vìdy (resp. aktéøi s takovým pùvodem)
mohou tvoøit v poli politického ivota avantgardu.
Avak, budou-li to sociologové, prospìlo by, aby byli
skromnìjí a více si vìdomí køehkosti vlastního (vìdeckého) poznání. Aby dokázali zaít tlaky mezi svìty, ke
kterým musí pøináleet kadý angaovaný sociolog  svìt
vìdecký a svìt politický (jako dvì velmi rozdílná sociální pole). Aby neprovádìli intelektuální cvièení quasi-exkluzivního rozmìru ivota (toho jejich narozdíl od toho
tìch druhých). Bourdieuova teorie takovou monost nabízí  monost obrany proti intelektualismu, aè ji sám
Bourdieu svým praktickým pùsobením ve veøejném ivotì dost nevyuil. Proto Corcuff symbolicky shrnuje zpùsob bourdieuovského mylení  s Bourdieuem proti
Bourdieuovi.
Poslední ze série èlánkù se vìnuje speciálnímu zájmu
P. Bourdieua o sociologii umìní. Autorkou je Nathalie Heinich (Dossier, è. 105, s. 3436), která èlánek nazvala Sociologie umìní: s a bez Bourdieua. Tématem je aplikace ji
pøedstavené Bourdieuovy konceptualizace lidského sociálního ivota (vyjadøovaného v sociálních vztazích
a jednání) na pole kulturní a umìlecké, resp. v tzv. kulturních a umìleckých praktikách. Velmi zjednoduenì øeèeno,
tuto aplikaci lze (spolu s Bourdieuem) provést zpùsobem
naplnìní a vykreslení sociální mapy (jako vertikálnì
a horizontálnì orientovaného sociálního prostoru) oblíbených kulturních a umìleckých èinností jednotlivými vrstvami a frakcemi vrstev sociální struktury moderních
spoleèností. Nutno dodat, e Bourdieu se svými spolupracovníky na toto téma uspoøádal øadu výzkumù, a to nejen
ve Francii. Autorka statì tuto aplikaci pøibliuje, uvauje
o ní a poukazuje i na její pøekáky a limity.
Celá série èlánkù není, jak je z této recenze patrné, jen
kritickým pøiblíením Bourdieuova díla. Kadý ze tøí pøedstavených èlánkù pøináí také úvahu o stavu souèasné
francouzské sociologie. Jestlie k tomu Bourdieuovo dílo
vyzývá a takové úvahy inspiruje, nemusíme pochybovat
o jeho významném postavení ve francouzské sociologii.
Nali bychom vak øadu odborných publikací nejen francouzských, ale i dalích sociologù, které by nás stejnì
pøesvìdèily o Bourdieuovì významném postavení
v celém sociologickém svìtì.

Contact address:
Doc. Mgr. Helena Hudeèková, CSc., Èeská zemìdìlská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol,
Èeská republika, tel. +420 224 382 310, e-mail: kucerova@pef.czu.cz

!"$

AGRIC. ECON.  CZECH, 49, 2003 (7): 343346

