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Otázka s velkým „O“

Jak je organizovaný zločin 
skutečně organizován?



Instrumentalistický přístup

NE metafora (vs kulturní kriminologie)

NE typ organizace sui generis (vs substantivistický
přístup) (Campana, 2016)

Síť = analytický koncept (SNA) & meta-struktura 
(Robins, 2009; Carrington, 2011; Campana, 2016)



Skryté a kriminální sítě

Skryté sítě – zásadní je ukrývání aktivit 
(Oliver et al., 2014; Crossley et al., 2012)

Kriminální sítě – podmnožina skrytých �
ilegální aktivity (Morselli, 2009; 2014)

� fundamentálně odlišné od jiných sítí



Strategické umísťování

Uzly s nízkým degree & vysokou betweenness
(Morselli, 2010; Morselli et al., 2015)

Redukce redundantních vazeb & kontrola toků v 
síti � skrytí se a vliv

Sítě drogových dealerů a mafií (Morselli, 2010; Calderoni, 2012), 

ne však univerzálně (Hoffman & Gallupe, 2015; Diviák et al., 2017)

Narušování sítí

V centru zájmu bezpečnostních složek

Narušení = stav, kdy síť nemůže sloužit svému 
účelu (Carley et al., 2002; Bright, 2015)

Odstranění centrálních aktérů – nejefektivnější 
(vs atributy – gangy, drogy, teroristé…; Bright 2015)

Otázka zotavení – narušení a dynamika (Duijn et al., 2014)
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Výměna mezi bezpečností a efektivitou

Nárůst efektivity (počet vazeb) � pokles 
bezpečnosti (riziko odhalení) a vice versa
(Milward & Raab, 2006; Morselli, Giguére, & Petit, 2007)

Struktura reflektuje cíl sítě– ideologické vs
finanční � různé časové rámce (Morselli et al., 2007)

Koroborována u případů terorismu a drogových 
dealerů (Crossley et al., 2012; Wood, 2017)



profit � efektivita

VS

ideologie � bezpečnost

Jádro-periferie

Hustě propojené jádro a nepropojená periferie –
úzce spolupracující a ad hoc navázaní 
(Borgatti & Everett, 2000)

patron-klient vztahy (Funderburk, 2012; Granovetter, 2004) & 
core-group model (Le, 2012)

PIRA, Watergate, kauza Rath… (Stevenson & Crossley, 2014; 
Faulkner & Cheney, 2013; Diviák et al., 2017)



Výzvy

Úskalí i příležitosti pro síťovou kriminologii 
(Morselli, 2014)

1. data – validita & dostupnost         
(Morselli, 2009; Bright et al., 2012) 

2. metody – stat. modely + mixed-methods
(Lusher et al., 2013; Snijders et al., 2010; Bellotti, 2014; Dominguez & Hollstein,     
2014)

3. teorie – analytická sociologie
(Hedström, 2005; Hedström & Bearman, 2011)
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