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Deskripce sítí

hustota 0,18

centralizace 0,13

avg vzdálenost 2,87

diametr 7

reciprocita 0,7

uzávěra 0,48



Deskripce vs modelování

Deskripce je užitečná, tak proč modelovat?

1. nepravidelnosti v komplexním lidském jednání

2. vliv náhody 

3. význam různých procesů/mechanismů

4. zjednodušení složitých sítí

5. přemostění mikro a makro úrovně
(Robins et al., 2007)

Problémy statistického modelování sítí

Interdependence pozorování vs předpoklady 
klasické statistiky (Borgatti et al., 2013)

N=1 studie – konkrétní proces či mechanismus vs
zobecnění na populaci… (Snijders, 2011)

… nebo máme populaci…

… nebo máme nenáhodný výběr…



Quadratic Assignment Procedure regrese

Klasická regrese – jen odhad významnosti 

parametrů je jiný � QAP

QAP náhodně mnohokrát „přemíchá“ uzly v síti 
� distribuce možných výsledků (permutační 
test; Borgatti et al., 2013; Robins, 2015)

Struktura sítě = šum, který je třeba očistit



Blokové modelování

Ekvivalence = 2 uzly se stejnými vazbami ke 
ostatním � zaměnitelnost (Lorrain & White, 1976)

Síť lze rozložit na třídy ekvivalentních uzlů (pozice) 
a vazby mezi nimi (role) � zjednodušená 

reprezentace struktury sítě (Batagelj et al., 2005; 2011, Diviák, 2017)

Klasické BM ≈ klastrová analýza; Generalizované 

& Stochastické ≈ analýza latentních tříd (Snijders & Nowicki, 

2001)



Exponential random graph modely
Struktura sítě vzniká překryvem a pronikáním mikro-
konfigurací (Robins et al., 2005)

Konfigurace = reprezentace teoretických 
mechanismů/procesů (Robins et al., 2007; Lusher et al., 2013)

ERGM ≈ logistická regrese � predikce empirické 
sítě na základě konfigurací (Grund & Densley, 2014)

Odlišení významných konfigurací od šumu (např. 
soupeřící explanace)



Stochastic actor-oriented modely

Modelování dynamických sítí = panelová data

SAOM se také opírají o konfigurace � modeluje 
se pst, že aktér naváže/rozváže vazbu mezi 
jednotlivými vlnami (Snijders et al., 2010)

Modelování procesů homofilie – selekce X vliv
(McPhearson et al., 2001)

Sociální selekce

Sociální vliv



Nevýhody

Konceptuální složitost – komplexita

Výpočetní složitost – zdlouhavé simulace

Nutná trpělivost – „štelování“ ke konvergenci

Dobře propracovaná teorie – specifikace modelu
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