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1. Основни подаци о кандидату и дисертацији 

 

Младен Радуловић је рођен 1989. године у Београду. Основне студије на 

Oдељењу за социологију Филозофског факултета у Београду завршио је 2012. са 

просечном оценом 9,82, одбранивши дипломски рад на тему „Анализа усклађености 

високог образовања Србије са идејама одрживог развоја”. Мастер студије социологије 

завршио је 2013. године са просечном оценом 9,86, одбранивши мастер рад на тему 

„Образовне аспирације београдских средњошколаца: испитивање Бурдијеове тезе о 

усклађености субјективних очекивања и објективних шанси“. 

 

Од маја месеца 2015. године запослен је на Институту за педагошка 

истраживања у Београду, најпре у звању истраживача приправника, а од јануара 2017. 

године у звању истраживача сарадника. Током докторских студија, у периоду између 

2013. и 2019. године, био је ангажован у настави на Одељењу за социологију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду на курсевима: Методика наставе 

социологије, Увод у социологију образовања и Социологија образовања. 

 

Област његовог интересовања је социологија образовања, а нарочито 

специфичан значај који културни капитал има за образовне праксе. У току досадашњег 

научно-истраживачког рада објавио је више ауторских и коауторских рецензираних 

радова у научним часописима и тематским зборницима радова и учествовао на 

неколико научних конференција националног и међународног карактера. 
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Џинoвић, В., Гутвajн Н., Рaдулoвић, M. (ур.). (2016). Квaлитaтивнa истрaживaњa у 
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 Докторска дисертација „Значај културног капитала за образовни успех и 

формирање образовних аспирација ученика у Србији “, чија је израда одобрена 

одлуком Универзитета у Београду од 25.10.2016. године, има 189 страна од чега 165 

страна основног текста. Библиографија садржи 125 јединица литературе на српском и 

енглеском језику. Текст дисертације организован је у пет делова – увод, теоријски 

оквир, резултати, дискусија и закључак, при чему су централна три дела подељена на 

већи број потпоглавља.  

 

 

2. Предмет и циљ дисертације 

 

 

Унутар дебате о неједнаким образовним шансама и начину на који образовни 

систем утиче на репродукцију друштвених неједнакости, која је једна од кључних 

дебата унутар социологије образовања, питање утицаја културног капитала заузима 

значајно место. Докторска дисертација кандидата Младена Радуловића бави се управо 

једним од аспеката овог проблема - утицајем културног капитала на образовни успех и 

образовне аспирације ученика (основних и средњих школа) у Србији. Како појам 

„културни капитал“, који у социолошку теорију уводи Пјер Бурдије, није код свих 

аутора који га користе на исти начин тумачен и операционализован, испитивање ове 

теме је двоструко значајно. Са једне стране, значајно је испитати основаност 

различитих супротстављених идеја везаних за значај културног капитала у образовној 

сфери и допринети формирању целовитог оквира за сагледавање значаја културног 

капитала унутар образовног поља. Са друге стране, испитивањем ове теме испитује се 

правичност образовног система Србије (штавише, и целокупног друштва), тј. испитује 

се у којој мери су шансе које млади у њему имају повезане са њиховим културним 

капиталом, као специфичним елементом класног положаја.  

Стога, може се говорити о два циља дисертације. Најпре, истраживањем се 

покушава пружити одговор на питање којом теоријом се најбоље може објаснити 

образовна реалност у Србији  (1) теоријом Пјера Бурдијеа, (2) његових критичара 

(нпр. Александера), (3) истраживача који су помоћу мање или више модификоване 

Бурдијеове теорије покушавали да боље разумеју различите образовне системе (нпр. 

Димађиа), или (4) идејама неких Бурдијеових савременика који не користе појам 

културни капитал, али чије теорије могу, у извесној мери, бити компатибилне са 

Бурдијеовим идејама о значају културног капитала (Будон, Бодло и Естабле). Један циљ 

дисертације представља управо ово преиспитивање основаности различитих теоријских 

модела. Истовремено, циљ истраживања је био да се у Србији испита значај културног 

капитала за образовне праксе (образовни успех и образовне аспирације), тј. да ли он 

(културни капитал) на њих утиче и уколико утиче на који начин то чини.  Дакле, други 
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циљ истраживања представља настојање да се омогући боље разумевања образовног 

система и друштва Србије.  

 

 

3.  Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

 

 

Како би испунио задате циљеве дисертације, кандидат је покушао да одговори на 

следећа питања: (1) да ли је културни капитал повезан са образовним постигнућем 

ученика, (2) да ли је та повезаност истог интензитета за различите школске предмете 

(„предмете способности” и „предмете културног капитала” о којима говори Димађио), 

(3) да ли је културни капитал повезан са образовним аспирацијама ученика, (4) да ли је 

културни капитал једнако значајан за дефинисање образовних пракси ученика 

различитог узраста (на крају основне и на крају средње школе), као и (5) да ли је 

културни капитал повезан са вредновањем образовања од стране ученика. Прецизније, 

кандидат је формулисао пет хипотеза чијим тестирањем је одговорио на постављена 

питања: 

Хипотеза 1: „Културни капитал утиче на образовни успех ученика, тако да виши 

културни капитал води бољем образовном успеху и обратно, нижи културни 

капитал лошијем успеху“, којом је покушао да преиспита однос између Бурдијеових 

претпоставки и идеја његових критичара. 

Хипотеза 2: „Културни капитал утиче на жељени ниво образовања тако да виши 

културни капитал води вишим образовним аспирацијама и обратно, нижи културни 

капитал нижим аспирацијама“, којом је, такође покушао да преиспита однос између 

Бурдијеових претпоставки и идеја његових критичара. 

Хипотеза 3: „Културни капитал мање утиче на постигнуће из „предмета 

способности” (математика и физика), него на постигнуће из предмета које неки 

аутори сматрају „предметима културног капитала” (српски језик, историја)“, која је 

била значајна за преиспитивање односа између Бурдијеових идеја и идеја Димађиа.  

Хипотеза 4: „Повезаност културног капитала са жељеним нивоом образовања јача је 

код ученика завршних година средње школе него код ученика завршне године 

основних школа“, којом је кандидат планирао да преиспита основаност идеје о две 

образовне мреже.  

Хипотеза 5: „Посматрање образовања као вредности по себи повезано је са 

поседовањем високог културног капитала, са једне стране (тако да особе са вишим 

културним капиталом чешће високо вреднују образовање као вредност по себи), као 

и са тежњом ка високом нивоу образовања са друге (тако да особе које високо 

вреднују образовање као вредност по себи чешће за себе желе више нивое 

образовања)“, којом је кандидат настојао да испита да ли је сврсисходно тумачити 

образовне аспирације искључиво као производ рационалног одлучивања. 
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4. Кратак опис садржаја дисертације 

 

 

Пошто се у уводном поглављу образложи значај теме и најави структура рада, 

друго поглавље („Појмовно-теоријски оквир“) приказује значај који културни капитал 

има унутар различитих теоријских оквира. У овом одељку је приказано на који начин је 

Пјер Бурдије конципирао културни капитал, какво је место он имао у његовој теорији, 

као и на који начин га је овај аутор користио у истраживањима образовног поља. У 

овом одељку су приказане и идеје неких од Бурдијеових критичара које оспоравају 

значај културног капитала за разумевање образовних пракси, али и идеје аутора који су 

на трагу Бурдијеове теорије покушавали да анализирају различите образовне системе. 

Приказане су и идеје неких Бурдијеових савременика који не користе појам културни 

капитал, али који имају доста тога заједничког са Бурдијеовим разумевањем образовног 

поља. Такође, на овом месту су приказани различити покушаји операционализације 

културног капитала у истраживањима образовања и анализиране њихове предности и 

мане. 

 

У трећем поглављу представљена је методологија спроведеног истраживања. У 

овом одељку су најпре дефинисани циљ и предмет истраживања, а затим дефинисане 

истраживачке хипотезе и представљен начин на који су оне испитане. 

  

У четвртом поглављу представљени су резултати спроведеног истраживања. 

Резултати су приказани из два дела, при чему су у првом делу представљени резултати 

добијени у првој фази истраживања (резултати анкетног истраживања) а у дрогом делу 

резултати добијени у другој фази истраживања (кроз студије случаја). 

 

У петом поглављу дискутовани су истраживачки резултати добијени у обе фазе 

истраживања. На овом месту кандидат је у светлу прикупљених података покушао да 

одговори на сваку од постављених хипотеза. Кандидат констатује: да су резултати 

показали да је културни капитал значајан за дефинисање образовног успеха и 

образовних аспирација; да је културни капитал позитивно повезан са образовним 

успехом из свих испитиваних предмета, мада је та веза нешто јачег интензитета када су 

у питању „предмети културног капитала“; да се значај који културни капитал има за 

образовне праксе јавља на оба испитивана образовна нивоа, мада је његова повезаност 

са постигнућем виша у основним, него у средњим школама; као и да је интринзично 

вредновање образовања, које је повезано са образовним постигнућем и образовним 

аспирацијама, у већој мери заступљено код ученика са високим културним капиталом. 

Такође, он уочава да ови налази експлицитно говоре о неправичности образовног 

система Србије, тј. о томе да је образовни систем устројен по мери оних са високим 

културним капиталом. 

   

У закључном поглављу, након сумирања ограничења саме дисертације, кандидат  

закључује да су истраживањем већински потврђене претпоставке које се везују за 

Бурдијеову теорију, а које се тичу значаја културног капитала. Такође, у овом делу рада 



7 

 

он преиспитује импликације ових налаза, како оне које се тичу образовног система и 

евентуалних образовних политика, тако и оне које се тичу даљих истраживања у сфери 

образовања . 

 

 

5. Остварени резултати и научни допринос дисертације 

 

 

Дисертација Младена Радуловића представља допринос с једне стране научној 

области социолошке теорије, и посебно социологије образовања, а с друге стране 

разумевању савремених структурних могућности и ограничења које обликују судбине 

појединаца унутар ширег друштвеног друштвеног и ужег образовног поља. Узимајући 

за тему један од кључних концепата социологије Пјера Бурдијеа, културни капитал, 

дисертација на најбољи начин оживљава један правац социолошког промишљања које 

кроз емпиријско преиспитивање класичних социолошких концепата настоји да 

унапреди њихову савремену теоријску артикулацију. Управо емпиријска 

операционализација теме дисертације најбоље осликава кандидатову посвећеност и 

иновативни приступ теми. У свом приступу кандидат минуциозно промишља домете 

постојеће литературе из исте области настојећи да властити приступ надогради и 

прилагоди конкретним друштвеним, културним и историјским околностима унутар 

којих ситуира сопствену анализу. Показујући, анализирајући и тумачећи како 

културни капитал утиче на образовни успех и формирање образовних аспирација 

ученика у Србији, те како се његовим деловањем кроз образовни систем репродукују, 

перпетуирају и продубљују постојеће стратификацијске разлике и из њих проистекле 

друштвене неједнакости, кандидат је дао иновативан и отрежњујући увид у питање 

актуелних неједнакости у друштву Србије, што је значајан друштвени и развојни 

проблем који захтева озбиљну друштвену интервенцију. 

  

   

6. Закључак 

 

 

Комисија закључује да је реч о оригиналном и самосталном научном делу, које 

испуњава све формалне и садржинске критеријуме постављене одговарајућим актима 

Филозофског факултета и Универзитета у Београду, те представља значајан допринос 

социологији, превасходно социологији образовања. На основу свега реченог, Комисија 

даје позитивну оцену докторске дисертације Младена Радуловића „Значај културног 

капитала за образовни успех и формирање образовних аспирација ученика у Србији“ и 

констатује да су се стекли сви услови за њену усмену одбрану.  

 

 

 

У Београду, 17.5.2019.   Чланови Комисије: 
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др Ивана Спасић, редовна професорка  

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

 

 

др Мирко Филиповић, редовни професор 

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију 

 

 

др Исидора Јарић, ванредна професорка (менторка) 

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

 


