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I. Kořeny diskuse o digital divide
A. Teorie informační společnosti
B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její 

kritika
II. Sociální distribuce připojení k internetu

A. Svět, USA, Česká republika
III. Současná reflexe digital divide a její 

problémy
A. Van Dijkův model Digital Divide
B. Problémy a limity výzkumu digital divide

IV. Závěr: Je digital divide reálný problém?



1990’ – z USA se šíří Internet hype

 Politická a technická konstrukce globální informační 
infrastruktury GII (Global Information Infrastructure)

 Vlna “New Economy”  (=> globální informační ekonomika)
 Masová média rekonstruují horizont „digitální 

budoucnosti“
 Sociální teorie příchodu informační společnosti:

 Sociální realita přechodu k Informační společnosti



tradiční společnost kapitalismus, industrialismus

(Marx; Saint-Simon, Spencer, Aron)

industriální  post-industriální společnost

(Touraine 1969, Bell 1973)

Industriální Informační/zasíťovaná společnost

(Castells 1989) 

? Nové konflikty a nerovnosti v informační společnosti?



 Klíčové zdrojové texty (50. léta – pol. 70. let)
◦ Fritz Machlup – „Production and distribution of knowledge“ 

(1956)
◦ Alain Touraine – „La Société post-industrielle“ (1969)
◦ Daniel Bell – „The Coming of Post-industrial Society“ (1973)

 Argumenty (70.-80. léta):
◦ Technologický (Toffler, Evans, mcLuhanisté, Negroponte)
◦ Ekonomický (Machlup, Porat)
◦ Změnami ve struktuře zaměstnanosti (Drucker, Bell, Reich)
◦ Prostorový (Giddens, Sassen, Castells)
◦ Symbolický/kulturní (McLuhan(?), Poster, Baudrillard) 

 Manuel Castells – The Information Age (1996-1998)



◦ I. The Rise of the Network Society
◦ II. The Power of Identity
◦ III. End of Millenium

 5. nejcitovanější žijící sociální vědec (00-09)1
 Stabilizace teorie informační spol.
◦ Výrobní způsob x způsob rozvoje
◦ Information x network society
◦ Self x net

1) zdroj: http://www.manuelcastells.info/en/SSCIsocialranking_eng.pdf



Because “every business and consumer in America will 
benefit dramatically from the telecommunications 
revolution”, the “most important principle is to ensure 
universal service so that the Global Information 
Infrastructure is available to all members of our 
societies.”

Alan Gore 1993, 1996

Během 90’ let se přechod k informační  společnosti 
dostává na agendu všech ekonomicky vyspělých a 
podstatné části rozvojových zemí 

: digital divide se  stává politickým problémem   
(iEurope 2010)



1995 – NTIA (USA)
“Falling through the Net: A survey of the "have nots" in 

rural and urban America.”

Používání internetu sociálně a geograficky 
nerovnoměrně distribuováno, nejvyšší penetrace ve 
skupině

- Bohatých (s vysokými příjmy)
- mladých
- vzdělaných
- mužů
- v městských oblastech



 90’ – zprávy NTIA 
 1995 – “Falling through the Net: A survey of the 

"have nots" in rural and urban America.”
 1998 – “Falling through the Net II: New data on the 

digital divide.“
 1999 – “Falling through the Net: Defining digital 

divide.”
 2000 – “Falling through the Net: Toward digital 

inclusion.”
 2002 – “A nation online: How Americans are 

expanding their use of the Internet”

 Closing the digital divide rhetoric.
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 „BMW“ divide
 S-křivka difůze inovací
 Jiný způsob interpretace nárůstu uživatelů

Teze o 
postupném 
uzavírání 
digital 
divide



Zdroj: NTIA a ESA (NTIA 2002)
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Uzavírá se digital divide v České republice???

Rozšiřování x Prohlubování Digital Divide



Personal and
positional

categorical
inequalities

Distribution
of resources

Access to 
ICTs

Characteristics
of ICTs

Participation
in society

Zdroj: Van Dijk , J. A. G. M. (2005) Deepening digital divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks, 
CA: Sage., p. 15

The Core Argument



Zdroj: Van Dijk , J. A. G. M. (2005) Deepening digital divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks, 
CA: Sage., p. 22;  zjednodušeno pro účely prezentace

Model čtyř sukcesivních druhů přístupu



39

76

bez závislých dětí se závislými dětmi 
Zdroj: ČSÚ 2009



Užívání internetu dle typu domácnosti

Domácnosti vybavené připojením k internetu ve druhém čtvrtletí 2007
(% z celkového množství domácností v dané skupině)

Typ domácnosti
Jeden dospělý bez závislých dětí 12.0%
Dva dospělí bez závislých dětí 20.4%
Tři a více dospělých bez závislých dětí 34.8%
Jeden dospělý se závislými dětmi 40.0%
Dava dospělí se závislými dětmi 57.1%
Tři dospělí se závislými dětmi 55.9%
Zdroj: ČSÚ, 2007

Přístup k Internetu dle složení domácností



Míra dovedností u uživatelů Internetu

Vybraná skupina
Úroveň internetových dovedností

Nízká Střední Vysoká

Muži 36,4 31,1 30,9

Ženy 48,6 35,6 14,4

16–24 let 25,8 36,7 35,8

35–44 let 47,6 32,3 18,6

55–64 let 56,0 29,6 12,4

Vyučení 60,3 26,9 10,2
Maturita 42,0 34,1 22,9
Vysokoškolské vzdělání 32,2 36,0 31,0

Zdroj: ČŠÚ, 2007

Uživatelské dovednosti



 Nejsou veřejně dostupná data o konkrétních uživatelských 
praktikách a o přesném čase stráveném na Internetu

 Zkušení uživatelé vs. nováčci 
◦ Delší čas online
◦ Větší diveryita používaných aplikací a funkcí 
◦ Preference vysokorychlostního připojení 
◦ Preference jiných online aktivit (prodeje, e-bankovnictví)

Online activity dle délky užívání internetu
Podíl uživatelů kteří obvykle vykonávají danou činnost alespoň měsíčně 

Začátečníci
(do 2 let) (2 až 6 let)

Zkušení uživatelé 
(6 let a více)

Čtení zpráv online 76 85 92
Hledání práce 42 44 54
Online nakupování 35 50 68
Zdroj: WIP CZ, 2007, N=869 (uživatelé Internetu)

Usage access



 Podoba a význam strategických dovedností

 Delegovaný přístup a mobilní telefony

 Argumentace pro univerzální platnost

 Paradox politik digital divide

 Vývoj spojený se stárnutím populace

Současné problémy výzkumu Digital Divide



Děkuji ze pozornost

E-mail> petr.lupacatgmail.com
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