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Úvod 
Na tuto publikaci lze pohlížet dvojím způsobem. Primárně se věnuje možnostem využití analýzy 

sociálních sítí (social network analysis, SNA) ve vyšetřování kriminality, především podvodného jednání 

a organizovaného zločinu. Z tohoto hlediska jde o text vhodný pro studenty společenských věd se 

zájmem o tuto trestnou činnost, případně pro kriminalisty, kteří chtějí ve své práci začít využívat 

software pro analýzu sociálních sítí a chtějí se seznámit se základními koncepty tohoto přístupu. Na 

druhou stranu pozornost věnovaná základním konceptům SNA dělá z textu materiál vhodný také pro 

všechny ostatní, kdo se s technikou analýzy sociálních sítí chtějí seznámit a používat ji třeba i ve zcela 

odlišném kontextu. 

Analýzou sociálních sítí rozumíme specifickou, i když široce uplatnitelnou, analyticko-vizualizační 

techniku.4 Ta nahlíží sociální celky jako strukturu uzlů, které reprezentují jednotlivé aktéry, a vazeb, 

které reprezentují vztahy mezi nimi, například přátelství, komunikační aktivitu apod. V kontextu 

vyšetřování mohou být důležité především vazby jako majetková vazba na konkrétní firmu, objevení 

se ve stejném vyšetřovacím spisu, převod peněz mezi dvěma jedinci, telefonní hovor mezi nimi apod.  

Publikace je rozdělena na dvě části. První je spíše konceptuálním seznámením s analýzou sociálních sítí 

v kontextu vyšetřování podvodného jednání a organizovaného zločinu. Zabývá se analýzou sociálních 

sítí jako technikou, ale i zdroji dat, která je možné v rámci vyšetřování používat. V závěru první části 

věnujeme krátce pozornost také ukotvení tohoto přístupu v kriminologické teorii. Ve druhé části 

ukazujeme použití analýzy sociálních sítí na dvou ilustračních příkladech. Jedním je analýza mediálního 

obrazu reálné korupční kauzy, druhým je analýza fiktivní podezřelé skupiny na základě informací 

o vzájemných telefonních hovorech. 

Tento text byl autory využit jako podkladový materiál pro výuku analýzy sociálních sítí na Policejní 

akademii ČR v listopadu 2014.  

  

                                                           

4 Praktický online kurz analýzy sociálních sítí zdarma lze absolvovat zde: https://www.coursera.org/course/sna  

https://www.coursera.org/course/sna
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Představení analýzy sociálních sítí 
Analýza sociálních sítí (dále SNA5) je v sociologii a příbuzných disciplínách relativně mladým příspěvkem 

do jejich metodologické výbavy. Jedná se však o rapidně rostoucí a rozvíjející se oblast, a to jak díky 

rozvoji výpočetní techniky, na níž je SNA kvůli výpočtové složitosti závislá, tak i díky rozvoji v oblasti 

studia sítí a komplexních systémů obecně (Hanneman a Riddle 2005). SNA nalézá uplatnění všude tam, 

kde usilujme o popis a analýzu vztahů mezi libovolnými aktéry – má proto poměrně pestrou paletu 

využití. Například Obrázek 1 je zobrazením sítě uživatelů platformy LinkedIn, kteří jsou v kontaktu 

s uživatelem Justinem Grimesem. Je vidět, že síť není homogenní, nýbrž jsou v ní patrné shluky 

vzájemně propojených uživatelů a také někteří centrálně postavení uživatelé. 

Obrázek 1 Ilustrační obrázek 

 

Zdroj (CreativeCommons): https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/6904998366/  

Podle Schmidta a Šubrta (2010) „analýza sociálních sítí studuje strukturu množiny uzlů, které jsou 

uspořádány pomocí sítě vzájemných vazeb“. V této definici vystupují celkem tři různé pojmy, které je 

třeba objasnit. Jsou to pojmy uzel, vazba a síť.  

 Jako uzly lze označit libovolné dobře vymezitelné entity. V sociologii lze paralelně užít pojem 

aktér. Většinou se jedná o jedince, nicméně to mohou být i skupiny různé velikosti, organizace, 

firmy, města, státy nebo také telefonní čísla či bankovní účty. Záleží na konkrétním problému 

a na tom, zda je zvoleným měřítkem mikro-, mezo- či makrosociologická  perspektiva.  

 Vazba (někdy též hrana) je projevem vztahu mezi uzly. Stejně jako uzly i vazby mohou být velmi 

různorodé: mohou představovat milostný vztah či interpersonální komunikaci mezi jedinci, 

výměnu členů či vzájemnou spolupráci mezi skupinami, tok informací mezi organizacemi, 

                                                           

5 Zkratka anglického „social network analysis“. 
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obchodní styky mezi firmami, internetový odkaz mezi webovými stránkami, „přátelství“ mezi 

uživateli na online sociálních sítích apod. Obecně lze vazby rozdělit na orientované 

a neorientované. Orientované vazby umožňují postihnout směr vazby, tj. od kterého uzlu ke 

kterému vazba směřuje (například které telefonní číslo volalo kterému – viz Obrázek 2, ze 

kterého bankovního účtu byly převedeny peníze na který apod.). Proto se v grafu vykreslují 

s šipkami, zatímco neorientované vazby bez nich. Pro příklad sítě s neorientovanými vazbami 

viz Obrázek 1 nebo 3. Vazby mohou mít také odlišnou hodnotu: od pouhé přítomnosti vazby 

přes binární rozlišení na silné/slabé nebo pozitivní/negativní či několikabodovou ordinální 

škálu vyjadřující sílu vztahu až po kardinální hodnotu vyjadřující množství čehokoliv v interakci.  

 Konečně síť je soustava uzlů propojených vazbami. 

Obrázek 2 Příklad sítě s orientovanými vazbami, fiktivní data 

 

Poznámka: Číslo u vazby znázorňuje počet hovorů ve sledovaném období. Je zajímavé, že oboustranné hovory 

probíhají pouze mezi Sheldonem a Leonardem. Ve všech ostatních případech probíhají hovory vždy jednosměrně. 

Proč tomu tak je? To nevíme, ale může to být podnět ke zkoumání (vyšetřování). Pokud bychom se dívali jen na 

zápis dat v matici, možná by nám tato skutečnost unikla.  

SNA pracuje s relačními daty, která jsou značně odlišná od dat atribučních užívaných v „hlavním 

proudu“ sociologických metod (Scott 2000: 2). Zatímco atribuční data (Tabulka 1) vypovídají o 

aktérových vlastnostech, postojích či přesvědčeních, data relační nelze redukovat na aktéry samotné, 

neboť vypovídají o vztazích, kontaktech či vazbách mezi aktéry (Scott 2000: 3). Definovat SNA formálně 

lze tedy jako „systém mapování interpersonálních vztahů, kde místo proměnných vystupují uzly, jež 

nabývají vlastností pomocí asociací s jinými uzly“ (Schmidt a Šubrt 2010). 

Relační data jsou přitom zpravidla zaznamenávána ve dvou odlišných formátech. Jedním je matice, 

která funguje jako každá tabulka pro záznam sportovních výsledků (Tabulka 2). Takovou matici ale řada 

softwarových nástrojů neumí číst. Alternativním a v analýze sociálních sítí častěji využívaným 



7 
 

formátem je tzv. nodelist6, ve kterém je vztah mezi dvěma uzly zaznamenán tak, že se oba uzly objeví 

vedle sebe na stejném řádku (Tabulka 3). 

Tabulka 1 Výsek matice atribučních dat, fiktivní data 

 
Poznámka: Na základě atribučních dat můžeme zkoumat vzájemný vztah proměnných. V našem případě 

například to, do jaké míry je jedincova důvěra v justici měřená na škále od 1 do 10 ovlivněna jeho 

sociodemografickými charakteristikami a vlastní zkušeností s občanskoprávním sporem, případně úspěchem 

v něm.  Pro analýzu bychom samozřejmě potřebovali údaje od mnohem většího množství osob. 

Tabulka 2 Příklad matice relačních dat, fiktivní data 

 
Poznámka: Tabulku si lze představit například tak, že představuje vzájemné telefonní hovory mezi sledovanými 

jedinci. Neuvažujeme v tuto chvíli, kdo komu volá, ale pouze to, zda a kolikrát došlo mezi aktéry k telefonnímu 

hovoru. 

Tabulka 3 Příklad nodelistu relačních dat 

 
Poznámka: Data v nodelistu zaznamenávají stejnou realitu jako matice výše. Všimněte si, že nodelist 

s opakovanými záznamy může mít dvojí podobu: Počet hovorů mezi Petrem a Jakubem může být vyjádřen buď 

vahou (varianta vlevo, někdy nazývaná také jako edgelist7), nebo opakováním záznamu v nodelistu (varianta 

vpravo). Software umí zpravidla pracovat s oběma formami. 

Jakmile máme data zaznamenaná v podobě nodelistu, je poměrně jednoduché je pomocí softwaru 

zobrazit. Nicméně pokud analyzujeme větší počet uzlů, má grafické znázornění sítě jen orientační 

charakter a důležitější může být popis sítě a jednotlivých uzlů pomocí různých metrik. V SNA je 

využívána řada specifických metrik, které jsou různě obtížné na použití i interpretaci a které umožňují 

analyzovat buď síť jako celek, jednotlivé uzly v ní, nebo podskupiny vytvořené uvnitř dané sítě. 

V následujících řádcích budou představeny vybrané metriky a metody. Podrobnější popis většího počtu 

metrik lze nalézt například v učebnicích Hannemana a Riddla (2005), Bruggemana (2008) či Scotta 

(2000). 

                                                           

6 Z anglického „node“ – uzel. 
7 Z anglického „edge“ – hrana. 

ID věk pohlaví vzdělání důvěra v justici občansko právní spor úspěch

1 22 muž zš 9 ano ano

2 32 muž vš 7 ne 0

3 73 žena vš 8 ne 0

4 77 muž sš 5 ne 0

Petr Jakub Emil Zdeněk

Petr - 3 0 0

Jakub 3 - 1 1

Emil 0 1 - 0

Zdeněk 0 1 0 -

Petr Jakub 3 Petr Jakub

Jakub Emil 1 Petr Jakub

Jakub Zdeněk 1 Petr Jakub

Jakub Emil

Jakub Zdeněk
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Metriky popisu celé sítě 
Míry často používané k popisu celé sítě jsou hustota, geodetická vzdálenost a diametr.  

Hustota8 vyjadřuje poměr skutečného počtu vazeb v síti k maximálnímu možnému počtu vazeb, 

přičemž nabývá vždy hodnot z intervalu od 0 do 1. Čím blíže je hodnota hustoty číslu 1, tím je větší 

koheze (soudržnost či vzájemné propojení) mezi uzly v síti, a čím je bližší 0, tím je naopak koheze nižší 

(Bruggeman 2008: 11). Vzorec pro výpočet hustoty je následující: 

D = m / n(n – 1), 

kde m je počet vazeb v síti a n je počet uzlů.  

Tento vzorec platí pro sítě s neorientovanými vazbami. Pro sítě s orientovanými vazbami je třeba 

jmenovatel ještě vynásobit dvěma, neboť i počet všech možných vazeb je dvojnásobně vyšší. Jakkoliv 

je hustota jednoduchým indexem, bývá hojně používána k vzájemnému porovnávání několika sítí 

(Schmidt a Šubrt 2010). Další mírou užívanou k popisu celé sítě je geodetická vzdálenost, která udává 

počet uzlů, které leží na nejkratší cestě mezi dvěma uzly. Celou síť pak lze charakterizovat pomocí 

průměru této hodnoty pro každou možnou dvojici uzlů. Diametrem se nazývá nejdelší geodetická 

vzdálenost vyskytující se v dané síti.  

Metriky pro popis jednotlivých uzlů 
Metriky popisující jednotlivé uzly se nazývají míry centrality. Ty ukazují, nakolik je daný uzel pro síť 

důležitý a ústřední. Jedná se vlastně o jakési síťové vyjádření klasického sociologického pojmu moc, 

neboť moc je podle síťových analytiků pevně zakotvená ve vztazích (Hanneman a Riddle 2005) – moc 

má vždy někdo nad někým jiným, opírá ji o jiné aktéry apod. Určení ústředních aktérů umožňuje odhalit 

ty jedince, kteří mají na fungování sítě největší vliv. Základním ukazatelem míry centrality jednotlivých 

uzlů v dané síti je metrika degree9. Degree udává počet vazeb, které daný uzel má k ostatním uzlům. 

V případě sítě s orientovanými vazbami můžeme degree rozložit na dvě složky: indegree (počet 

příchozích vazeb) a outdegree (počet odchozích vazeb).10Další hojně užívaná míra centrality je 

betweenness11, která je výpočetně i konceptuálně složitější než degree. Betweenness je založena na 

chápání centrálního uzlu jako takového, skrz nějž prochází velké množství cest od jednoho uzlu 

k druhému. Uzel s vysokou betweenness tedy leží ve velkém počtu geodetických vzdáleností a mnohdy 

má funkci jakéhosi mostu mezi jednotlivými uzly, ale třeba i podskupinami v síti (Schmidt a Šubrt 2010). 

Jak metrika degree, tak metrika betweenness mají svoji nestandardizovanou a standardizovanou 

podobu. Nestandardizovaná podoba degree vyjadřuje počet jiných uzlů, na který je sledovaný uzel 

navázán. Standardizovaná podoba metriky degree je vyjádřena následujícím vzorcem: 

Degreei = Ui/Un-1, 

kde Ui je počet uzlů navázaných na sledovaný uzel i a Un-1je počet všech uzlů v síti zmenšený o 1. Někdy 

je číslo ještě vynásobeno 100 a potom udává procentuální podíl uzlů v síti, na které je sledovaný uzel 

napojen. 

Betweenness ve své nestandardizované podobě vyjadřuje počet nejkratších cest mezi všemi možnými 

dvojicemi uzlů v síti (kromě dvojic tvořených uzlem, jehož betweenness určujeme), které prochází 

                                                           

8 Je možné se setkat i s anglickým výrazem „density“. 
9 V češtině se někdy užívá i český překlad „stupeň“, nicméně zde bude užíváno anglického termínu pro větší 
přehlednost, neboť pojmy indegree a outdegree svůj český překlad nemají. 
10 Pro čtenáře obeznámeného s Morenovou sociometrií je možné dodat, že metrika degree je vlastně vyjádřením 
sociometrického pojmu hvězdy. 
11 Je možné setkat se i s méně užívaným českým překladem „mezilehlost“.  
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daným uzlem. Ve své standardizované (a v případě betweenness také mnohem častěji používané) 

podobě lze vzorec pro betweenness i-tého uzlu vyjádřit jako sumu poměrů počtu nejkratších cest z uzlu 

j přes uzel i do uzlu k (gjik) k počtu všech nejkratších cest z j do k (gjk). Ovšem sledujeme opět jen ty 

dvojice, které nejsou tvořeny sledovaným i-tým uzlem (Bruggeman 2008: 81)12: 

Bi= ∑k<j  gjik/ gjk 

Výpočet samozřejmě provádí software. Obrázek 3 ukazuje jeden uzel s vysokou centralitou – je jím uzel 

D. Jeho (nestandardizovaný) degree má hodnotu 4. Opačně je tomu u uzlů A a G, které mají nízký 

degree o hodnotě 1, a jedná se tedy o uzly okrajové. Uzel D má v tomto případě i vysokou betweenness 

díky tomu, že skrze něj prochází největší množství cest mezi dvěma aktéry, konkrétně devět cest (A:E, 

A:F, A:G, B:E, B:F, B:G, C:E, C:F, C:G). Standardizované míry ukazujeme dále na Obrázku 4. 

Obrázek 3 Nestandardizované míry degree a betweenness ve fiktivní síti 

 

K dalším často užívaným mírám centrality patří ještě closeness a eigenvector. Closeness13 lze vypočítat 
různými způsoby, obecně vzato se však jedná o součet geodetických vzdáleností jednoho uzlu ke všem 
ostatním uzlům v síti. Zpravila je hodnota metriky closeness transformována tak, že větší číslo znamená 
menší součet geodetických vzdáleností, tedy větší centralitu. Není to ale podmínkou, a tak je třeba 
seznámit se s logikou tohoto čísla pro daný software. Closeness je užitečná především k 
analýze rozsáhlých sítí, kde se může stát, že uzel s vysokým degree je centrální ve svém okolí, zatímco 
v celé síti je okrajový.  
Eigenvector je z matematického hlediska na výpočet náročnější než ostatní zde uvedené míry, a proto 
se výpočtu nebudeme věnovat14. Důležité je, že z hlediska využití a interpretace je eigenvector 
relativně jednoduchý. Tato míra určuje centralitu daného uzlu nejen počtem jeho vazeb (jako degree), 
ale váží ji i centralitou uzlů, k nimž tyto vazby má (tamtéž: 168). Vyšší centralitu má tedy takový uzel, 
jehož sousedící uzly mají také vyšší centralitu. Lze si totiž představit, že se v síti vyskytne uzel, který 
bude mít vysoký počet vazeb, ale na uzly pouze okrajové, což z něj fakticky nečiní uzel tak významný, 
jako by byl jiný uzel se stejným počtem vazeb, ale k uzlům centrálněji položeným. 
 
Metriky pro popis jednotlivých uzlů lze koncepčně shrnout takto: 

                                                           

12 Schmidt a Šubrt (2010) uvádějí mírně odlišný a složitější vzorec.  
13 Opět je možné používat nepříliš užívaný český ekvivalent „blízkost“. V české lokalizaci softwaru Analyst’s 
Notebook je používán pojem dosažitelnost. Tento překlad však může evokovat jinou míru (reachability). Té se 
sice v textu nevěnujeme, ale aby nedocházelo k záměně, dáváme přednost běžnějšímu překladu blízkost. 
14 Zájemcům lze doporučit příslušnou kapitolu v práci Borgattiho a kol. (2013: 168-167). 
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Degree – Počet vazeb na jiné uzly v síti. Vysoké degree může znamenat například vysokou aktivitu v síti. 

Betweenness – Vysoká betweenness často pomáhá odhalit tzv. gatekeepery, kteří stráží toky 

(například informací) mezi různými částmi sítě. Lze tak například identifikovat potenciálně zranitelná 

místa pro fungování sítě jako celku.  

Closeness – Umožňuje identifikovat uzly s relativně nejlepším přístupem k velkému množství uzlů v síti. 

To má význam například pro rychlost šíření informací, ale také nákazy, pokud zkoumáme šíření nemoci, 

apod. 

Eigenvector – Pomáhá identifikovat jedince s vazbami na uzly s vysokou centralitou. Je možné, že se 

jedná o tzv. šedé eminence v síti, především pokud vazby vychází převážně od nich.   

Metriky pro popis podskupin 
Posledním okruhem metrik v SNA jsou ty, které umožňují analyzovat podskupiny v sítích. I těchto 

metrik existuje celá řada. Základní a velmi rozšířenou je metoda odhalující kliky uvnitř sítě. Klika je 

taková skupina uzlů, v níž každý uzel disponuje přímou vazbou na všechny ostatní členy této skupiny 

(Schmidt a Šubrt 2010). Z hlediska hustoty je klika síť s maximální možnou hustotou (Bruggeman 2008: 

13). Mezi aktéry v klice jsou vzájemné vazby, které umožňují efektivní spolupráci. Minimální počet 

členů kliky je 3, protože v síti s neorientovanými vazbami by jinak byla klikou každá dvojice uzlů 

spojených vazbou a v síti s orientovanými vazbami by byl klikou každý reciproční vztah mezi dvěma 

uzly. Jinak však počty uzlů v klice mohou značně variovat v závislosti na potřebách výzkumníka. 

V softwaru určeném pro SNA lze algoritmus pro vyhledávání klik zpravidla nastavit na libovolný 

minimální počet uzlů. Hledání klik patří k hlavním postupům, které tzv. „zdola“ (Hanneman a Riddle 

2005) mapují strukturu sítě tím, že ukazují, jak se jednotlivé uzly sdružují do malých skupin, jejichž 

překrýváním vzniká makrostruktura celé sítě. Opačný přístup, tedy „shora“ (tamtéž), má za cíl spíše 

pohled z roviny celku na jednotlivé podskupiny jako na lokálně hustší součást méně hustého celku nebo 

hledá potenciálně slabá místa či díry v síti. Klasickou metodou postupující „shora“ je metoda 

identifikující komponenty, což jsou menší sítě uvnitř velké sítě, v nichž jsou uzly navzájem různě 

spojené, ale celá komponenta je od zbytku velké sítě izolována.  Nadstavbou k metodě komponent je 

hledání tzv. cutpointů coby uzlů, jejichž odebráním by se v síti vytvořily komponenty. 

Existuje ještě další metoda identifikace podskupin v síti stojící na pomezí těchto přístupů . Nazývá se k-

cores a pracuje s parametrem k, jehož hodnotu musíme zvolit před analýzou. Hodnota k udává 

minimální počet vazeb, který musí každý uzel v daném k-core mít k ostatním uzlům v tomto k-core, 

abychom jej mohli považovat za člena takto definované podskupiny. K osvětlení snad pomůže příklad: 

3-core (tj. k = 3) je taková podskupina o libovolném počtu uzlů, kde každý jeden uzel má alespoň 3 

vazby na jiné členy této podskupiny. Když se nad tímto konceptem zamyslíme, dojdeme mimo jiné 

k tomu, že komponenta je totéž jako 1-core. K-core hledáme všude tam, kde víme, že by hledání klik 

bylo příliš „přísné“ (z důvodu malé hustoty sítě) a nevedlo by k využitelným výsledkům. Stačí vědět, jak 

vysoké stanovit k coby měřítko příslušnosti k podskupině. 

Na Obrázku 4 se nachází dvě kliky: čtveřice A, B, C, D a trojce F, G, H. Na první pohled je zřejmé, že uzel 

E je zde cutpointem, neboť po jeho odebrání ze sítě by se síť rozpadla na dvě komponenty (shodné s již 

nalezenými klikami). Při bližším pohledu však vidíme, že uzel není cutpointem jediným – dalšími jsou 

uzly D a G, protože i odebráním kteréhokoliv z nich by se síť opět rozpadla. Navíc v síti zobrazujeme 

i hodnoty degree a betweenness, tentokrát v jejich standardizované verzi převedené na procenta 

jednoduchým vynásobením standardizovaných měr číslem 100. Například uzel D je navázán na 4 ze 7 

možných uzlů, což je poměr vyjádřený číslem 57 %. Standardizovaná betweenness tohoto uzlu je 
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shodou okolností také 57 %, protože 12 nejkratších cest, které uzlem prochází, je 57 % všech nejkratších 

cest mezi všemi dvojicemi ostatních uzlů, kterých je (n-1)*(n-2)/2, tedy 7*6/2, tj. 21.  

Obrázek 4 Kliky ve fiktivní síti se standardizovanými měrami degree a betweenness 

 

Výhody a nevýhody analýzy sociálních sítí 
Užití analýzy sociálních sítí má jak svá pozitiva, na jejichž využití lze úspěšně založit analýzu, tak i 

negativa, na nichž může analýza naopak snadno selhat. V této krátké kapitole shrneme nejdůležitější 

výhody a nevýhody analýzy sociálních sítí jako výzkumně-analytické techniky. 

Výhody 

 Zachycení vztahů: klasická jedno- i vícerozměrná statistika umí popsat pouze vlastnosti 

jednotlivých aktérů a strukturu vztahů mezi těmito vlastnostmi (například dosažený stupeň 

vzdělání člověka souvisí s určitým názorem), ale dokáže jen velmi omezeně popsat strukturu 

vztahů mezi samotnými aktéry. Znalost struktury vztahů však může mít pro pochopení 

korupčního či podvodného jednání zásadní význam (Deng 2009).    

 Vizualizace: relační data lze zobrazit pomocí síťových grafů, které jsou intuitivně snadno 

interpretovatelné, a u sítí o menším rozsahu lze navíc z grafu samotného vyčíst velké množství 

informací rychleji a snáz než z jejich numerické reprezentace například v matici. 

 Využití a propojení množství zdrojů dat: relační data mohou pocházet z rozličných zdrojů. SNA 

navíc umožňuje spojování či rozkládání informačních zdrojů a následnou analýzu vzniklých sítí 

(von Lampe 2009).  
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 Přesná doporučení: na základě výsledků analýzy sítě, ať se jedná o výpočty měr centrality či 

identifikování podskupin, lze poměrně snadno formulovat doporučení pro další vyšetřování 

nebo prevenci. 

Nevýhody 

 Chybějící data: chybějící data ovlivňují síťovou analýzu mnohem více než klasickou statistickou 

analýzu dat, neboť každý chybějící uzel či vazba může být vysoce centrální nebo spojovat 

důležité aktéry a tím měnit charakter celé sítě (Schmid a Šubrt 2010; von Lampe 2009). 

 Latentní vazby: jakkoliv dobře dokáže SNA popsat a analyzovat manifestní vazby, latentní vazby 

ožívající sporadicky nebo jen jednorázově lze zachytit výrazně obtížněji, přestože mohou být 

podstatné pro fungování sítě (von Lampe 2009). V takovém případě pak neodkryté latentní 

vazby představují chybějící data.  

Studie užívající síťový přístup k analýze podvodného jednání 
Ačkoliv síťová perspektiva nepředstavuje nejběžnější optiku, kterou lze nahlížet na zločin, v posledních 

letech byla úspěšně užita v řadě případů (blíže viz například van der Hulst 2009). Zde stručně popíšeme 

několik nejnázornějších příkladů využití síťové perspektivy. 

Obecně lze říci, že v kriminologii existují dva typy studií zabývajících se aplikací SNA. Jeden typ tvoří 

studie zaměřené spíše metodologicky. Jejich obsahem je především představení základních konceptů 

a principů SNA a hlubší rozbor jejích možností a omezení. Mezi takové studie patří například výše 

zmíněná van der Hulstova (2009), von Lampeho (2009) či Schwartze a Rousella (2009). Van der Hulst 

(2009) především zdůrazňuje, že sítě organizovaného zločinu se svým uspořádáním podobají jiným na 

určitý cíl orientovaným sítím – integrují jedince, informace a technologie tak, aby bylo co nejefektivněji 

dosaženo vytčeného cíle. Obecně pak vztahuje sociální sítě k sociologicky široce užívanému konceptu 

sociálního kapitálu15, neboť sama síť sociálních vazeb tvoří strukturu příležitostí a určuje další zdroje, 

které mají jedinci a síť jako celek k dispozici (tamtéž). Von Lampe (2009) kritizuje kriminologické 

a sociologické tendence k úzkému chápání organizace organizovaného zločinu jako pevné hierarchické 

struktury po vzoru jiných legálních organizací. Mnohem přesnější je podle něj chápat organizovaný 

zločin jako síť vztahů, ve které lze koneckonců také vypozorovat hierarchické tendence, jsou-li vůbec 

přítomny.  

Schwartz a Rouselle (2009) představili koncept spojující SNA (tedy analýzu primárně relačních dat) 

s přístupem využívajícím atribuční data. Mezi atribuční data řadí autoři vlastnosti aktérů (konkrétně 

jejich přístup ke zdrojům, jako jsou drogy, zbraně, peníze, ale i informace, schopnosti apod.) 

a vlastnosti vazeb mezi aktéry (například to, jak dlouho vazba mezi aktéry existuje, jak často dochází 

ke kontaktu mezi aktéry, jaká je povaha jejich vztahu – může jít o obchodní vztah, přátelský vztah 

apod.). S těmito vlastnostmi se poté v síťovém modelu pracuje jako se skóry váženými na základě 

libovolně zvolených metrik. Kombinací takto získaných údajů týkajících se „síly“ aktérů, vazeb mezi 

nimi a koheze celé sítě lze podle Schwartze a Rousella stanovit tzv. síťový kapitál, který je podle nich 

užitečným ukazatelem při rozhodování o způsobech a prioritách intervence v rámci sítě 

organizovaného zločinu. 

Druhý typ studií užívajících síťový pohled na kriminologickou problematiku představují studie 

konkrétních případů. Velmi nápaditou je v tomto směru studie hypotečního podvodu firmy Eron autorů 

Nashe, Boucharda a Malma (2013). Svůj výzkum totiž pojali viktimologicky, tj. z hlediska obětí takového 

                                                           

15 Sociální kapitál představuje zdroje a příležitosti, které má jedinec k dispozici díky svým známostem.  
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podvodu. Samotný podvod popisují jako formu nákazy, která se kaskádovitě šíří mezi podvedenými.16 

Jako zásadní pro úspěšné šíření takového podvodu označují autoři studie názorové vůdce rozšiřující 

„inovaci“ na velký počet dalších obětí a také existenci mnoha síťových mostů, tedy aktérů, kteří 

spojovali jádro sítě s jinak nepropojenými, a tedy podvodem původně neohroženými jedinci. Oproti 

očekávání, že bude mít šíření podvodné inovace průběh ve tvaru tzv. s-křivky (tj. počet obětí bude 

narůstat zpočátku pomaleji, poté prudce a nakonec opět pomalu), přicházejí autoři se zjištěním, že 

v tomto případě došlo k lineárnímu (tj. konstantně rychlému) nárůstu počtu podvedených.  

K dalším ilustrativním užití SNA pro poněkud odlišný typ případu patří analýza spolupráce teroristů 

z útoků 11. září, jejímž autorem je Krebs (2002). Zajímavé je především to, že mu k věrné rekonstrukci 

sítě teroristů stačila data získaná z článků ve velkých amerických denících. Svou úspěšnost při 

rekonstrukci sítě Krebs dokládá zjištěním vysoké míry centrality atentátníka Muhammada Atty, který 

byl označen za klíčovou postavu mezi strůjci atentátů i Ústřední zpravodajskou službou CIA. Tím také 

názorně demonstruje, že SNA může být spolehlivá a užitečná nejen coby vyšetřovací nástroj, ale také 

jako nástroj pro kriminologický výzkum. Právě využitím mediálních dat jsme se inspirovali v jednom 

z podrobněji rozpracovaných příkladů ve druhé části této studie. 

Rešerše relevantních zdrojů dat a zhodnocení jejich dostupnosti a využitelnosti 
Při vyšetřování organizované hospodářské kriminality a podvodného jednání je možné použít řadu 

zdrojů dat. Výčet zdrojů v této podkapitole rozhodně není vyčerpávající a je nutno jej chápat především 

jako ilustraci či inspiraci. Nejdříve se budeme věnovat veřejně dostupným zdrojům, konkrétně 

obchodnímu a insolvenčnímu rejstříku a posléze v krátkosti zmíníme veřejně nedostupné zdroje 

přístupné policejním vyšetřovatelům.  

Obchodní rejstřík 
Obchodní rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti je veřejným rejstříkem volně přístupným na 

internetové adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.  

Oficiální stránky obchodního rejstříku (justice.cz) nabízí různé druhy informací o jednotlivých 

subjektech, kterými jsou obchodní společnosti, družstva, některé zahraniční podnikající fyzické osoby 

a podnikající fyzické osoby s bydlištěm v České republice, jejichž průměrný výnos bez DPH činil za 

poslední dvě účetní období alespoň 120 milionů Kč. Podnikající fyzické osoby s menšími výnosy mají 

zápis do obchodního rejstříku dobrovolný. Informace z obchodního rejstříku jsou nejčastěji využívány 

obchodními partnery, společníky, ale je to důležitý zdroj rovněž pro policisty a vyšetřovatele. Je zde 

možné vyhledávání podle několika kategorií, a sice podle názvu subjektu, identifikačního čísla a spisové 

značky. Posléze je možné výběr specifikovat podle obce, ulice, právní formy (například akciová 

společnost, družstvo, fyzická osoba podnikající atd.) a dále podle toho, u kterého krajského soudu 

(případně Městského soudu v Praze) je daný subjekt vedený. 

Mezi informace, které je zde možné vyhledat, patří sídlo daného subjektu, den zápisu subjektu do 

obchodního rejstříku a dále především jména jednatelů, jejich bydliště, data narození, data nástupu do 

funkcí a data, kdy v nich skončili.  

V obchodním rejstříku lze zobrazit jak „platný výpis“, tak i „úplný výpis“. „Platný výpis“ informuje 

k dnešnímu datu o stavu daného subjektu, „úplný výpis“ pak nabízí také změny, ke kterým během 

vývoje v čase docházelo (změna sídla, právní formy, členové představenstva apod.). Dále je možné 

zobrazit „sbírku listin“, což jsou zakladatelské listiny společnosti, usnesení valné hromady, výroční 

                                                           

16 Jde o princip tzv. pyramidy (Ponziho schéma). Zájemcům o problematiku můžeme doporučit knihu E. Rogerse 
Diffusion of Innovations (1962).  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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zprávy nebo účetní závěrky, podpisové vzory, notářské zápisy apod. Obchodní rejstřík také upozorní na 

to, zda je daná firma v konkurzu či v likvidaci, případně je zde možné dohledat, zda firma vznikla 

sloučením nebo přeměnou jiných subjektů či zda v minulosti došlo k převzetí nějaké jiné firmy. Ve 

výpisech nenalezneme osoby na rozhodujících pozicích, které nejsou členy představenstva. Nicméně 

nalezneme zde osoby zmocněné k právnímu jednání při provozu podniku. Dále jsou ve výpisech 

uvedeni předsedové, místopředsedové a členové představenstva a členové dozorčí rady.  

Identická data (kromě spisů a historie společností) je možné najít i na dalších webových stránkách, jako 

je například www.obchodnirejstrik.cz, kde je možné po přihlášení a zakoupení balíčku „Prověření 

vazeb“ také zjistit a detailněji prozkoumat vazby a souvislosti mezi osobami a firmami v ČR. Díky 

možnosti strojového čtení dat z obchodního rejstříku je možné automatizovaně vizualizovat vztahy 

mezi jednotlivými subjekty v obchodním rejstříku, například pomocí webu dostupného na adrese 

http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/. Řadu databází kombinuje také web https://daty.cz/, který 

mimo jiné umožňuje nechat sledovat případné změny, ke kterým v databázích dojde. 

Insolvenční rejstřík 
Insolvenční rejstřík je základním zdrojem informací o dlužnících z řad právnických i fyzických osob, ale 

též nepodnikatelů, který je volně přístupný veřejnosti. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti a je 

přístupný na webové stránce: https://isir.justice.cz. Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje o 

subjektech, které procházejí insolvenčním řízením. Insolvenční  rejstřík je veden příslušným krajským 

soudem, výjimku tvoří jen hlavní město Praha, pro které je příslušným rejstříkovým soudem Městský 

soud v Praze, zatímco Krajský soud v Praze je příslušný pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání 

ve Středočeském kraji. V insolvenčním rejstříku je možné vyhledávat podle identifikačních údajů, jako 

je příjmení/název firmy, datum narození, rodné číslo, resp. IČ, obec atd.), a podle spisové značky. 

Informace o insolvenčním řízení není důležitá jen pro obchodní partnery, ale může pomoct doplnit 

informace i v rámci vyšetřování. 

Databáze a informační zdroje dostupné policii a jejich využitelnost 
Policie disponuje mnoha vlastními databázemi nepřístupnými veřejnosti. Mezi ty nejvíce používané při 

vyšetřování nejen hospodářské kriminality patří rejstřík trestů a evidence trestního řízení (ETŘ). ETŘ je 

informační systém, do kterého se zaznamenává nejen průběh trestního, ale rovněž přestupkového 

řízení, a to od oznámení po ukončení. Součástí ETŘ jsou textové dokumenty, což znamená protokoly 

(například o ohledání místa činu atd.), úřední záznamy a rozhodnutí. Dále je v evidenci trestního řízení 

možné najít multimediální data jako například fotodokumentaci, video dokumentaci či zvukové 

záznamy. Jsou sem vkládány i naskenované dokumenty, což zahrnuje jakékoli plány, znalecké posudky 

apod. Informace ze systému lze předávat státním zástupcům, obhájcům, znalcům, správnímu orgánu 

nebo pojišťovnám. 

Dalšími databázemi, které mohou pomoci při vyšetřování jakéhokoli typu trestného činu, jsou 

například evidence vozidel, evidence cizinců, evidence zbraní nebo i evidence vězňů (včetně minulých). 

Evidence vězňů je vedená Vězeňskou službou ČR, nově je v ní možné zjistit také osoby, které vězně 

během výkonu trestu navštívily. 

Pokud se zaměříme na databáze důležité při vyšetřování především hospodářské kriminality, těmi 

nejznámějšími jsou Čekia a Magnus, přičemž obě tyto databáze disponují podobnými informacemi. 

Najdeme v nich jednotlivé firmy, shrnutí obchodního rejstříku, ale také další informace, které se 

nevyskytují ve volně přístupných databázích, jako jsou kontakty na jednotlivé osoby v dané firmě (nikoli 

pouze jednatele a společníky) nebo zda majitel vlastní více firem apod. Magnus je navíc propojen se 

softwarem Analyst‘s Notebook, což napomáhá zobrazování vztahů a vazeb mezi právnickými 

i fyzickými osobami v názorné podobě.   

http://www.obchodnirejstrik.cz/
http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/
https://daty.cz/
https://isir.justice.cz/
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Mezi další zdroje nápomocné při vyšetřování především hospodářské kriminality patří data z některých 

externích institucí, jako jsou banky nebo mobilní operátoři. Banky na žádost vyšetřovatele (respektive 

státního zástupce po schválení soudcem) po upřesnění požadovaných kritérií musí poskytnout 

informace o účtu, schránkách a trezorech vlastněných jedincem. Doba, za kterou banka poskytne dané 

informace, se může lišit, což může značně znesnadnit vyšetřování. Přístup k informacím od ostatních 

úvěrových společností (například Homecredit, Cetelem atd.) je snadnější, neboť je možné je 

kontaktovat přímo a není potřeba souhlasu soudce. 

Mobilní operátoři jsou dalším důležitým zdrojem dat ve vyšetřování. Mohou poskytnout údaje o 

hovorech s jinými telefonními čísly, lokalizovat aktivní telefonní kartu na okruh buňky sítě GSM (prostor 

pokrytý mobilním operátorem, který je možné identifikovat), z čehož vyplývá alespoň přibližná lokalita 

jedince používajícího danou telefonní kartu. Je také možné od mobilních operátorů vyžádat přímé 

odposlechy, což může být návazný krok po identifikaci klíčových osob v podezřelé skupině pomocí SNA.  

Kromě těchto zdrojů dat si také policisté mohou zažádat o domovní prohlídky přes soudce, zjistit 

informace z katastrálního úřadu (nemovitosti, auta, lodě, letadlo, a to i zpětně). Vhled do případu může 

vnést tzv. finanční šetření, což je analýza, kterou si vyšetřovatel provádí sám. Finanční šetření je 

založeno na kompletním souhrnu finančních informací o daném jedinci, tedy o jeho majetku, účtech, 

spoření, nemovitostech atd. 

Velké množství dostupných dat klade vysoké nároky na vyšetřovatele, který je musí efektivně 

kombinovat. Pro lepší orientaci v datech může posloužit právě analýza sociálních síti jakožto názorná 

zobrazovací technika s možnostmi hlubší matematické analýzy vztahů. V komplexním světě se právě 

propojování různých informačních zdrojů zdá jako efektivní nástroj pro získání vhledu do vyšetřované 

situace ve složitých případech. Pro efektivní využití existujících databází je důležité především dobré 

technické řešení jejich propojenosti. Tato problematika je však nad rámec této studie.  

Vybrané nástroje pro analýzu sociálních sítí 
S nárůstem obliby analýzy sociálních sítí (SNA) jako výzkumné a vizualizační techniky dochází také 

k velmi rychlému rozvoji softwaru, který lze k SNA využít. Tento software pracuje na rozdíl od softwaru 

pro běžnou statistickou analýzu dat s tzv. relačními daty (viz výše). V současné době by bylo velmi 

obtížné sestavit vyčerpávající seznam softwaru sloužícího k SNA a pro naši studii to ani nepovažujeme 

za zvlášť důležité. Proto v této kapitole jen krátce popisujeme vybrané softwarové nástroje. Naše 

zkušenosti jsou přitom omezené jen na některé ze jmenovaných nástrojů. Nejde tedy o srovnání 

jednotlivých nástrojů, ale jen neúplný přehled ilustrující rozvoj SNA.17  

Nástroje lze rozdělit na ty, které nevyžadují ze strany uživatele znalost žádného programovacího jazyka, 

protože nabízí grafické rozhraní pro uživatele (graphical user interface, GUI), a na ty, které vyžadují 

znalost programovacího jazyka. V této kapitole se věnujeme primárně nástrojům založeným na GUI 

a na konci zmiňujeme programovací nástroj igraph.  

IBM i2 Analyst’s Notebook – Analyst’s Notebook byl od počátku vyvíjen jako software pro vyšetřování 

podvodného a jinak zločinného jednání. Hlavními uživateli tohoto softwaru jsou analytici 

a vyšetřovatelé působící v armádě, policii a dalších bezpečnostních složkách, stejně jako v komerční 

sféře, kde dochází k vyšetřování podvodného jednání, tedy například v pojišťovnách nebo bankách. 

Výhodami tohoto softwaru je množství vizualizačních schémat, databáze obrázků pro názornější 

vizualizace, některá přizpůsobení pro specifické úkoly vyšetřování a například také možnost propojení 

                                                           

17 Pro zájemce o podrobnější přehled doporučujeme kapitolu Huismana a van Duijnové Software for social 
network analysis v Carrington, Scott & Wasserman (2005). 
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s geografickým systémem ESRI, který umožňuje vizualizaci sítí na mapovém pozadí, takže do analýzy 

přidává geografický rozměr. Jde o placený software určený především k použití v prostředí firem a 

institucí. Tento software využíváme jako primární nástroj v této studii.  

UCINET (a Netdraw) – Dlouhá historie tohoto softwaru sahá až na počátek 80. let. Právě proto UCINET 

obsahuje velké množství výpočetních algoritmů pro analýzu sítí, které za dobu vývoje této metody 

vznikly. Velká nabídka ukazatelů, indexů a různých měr patří mezi hlavní výhody tohoto softwaru. 

Nevýhodou mohou být vizuálně nepříliš hezké výstupy, ať už textové, nebo grafické. Netdraw je 

doplněk UCINETu, který slouží k vlastní vizualizaci. UCINET nabízí bezplatnou zkušební verzi, jinak je 

placený.  Tento software je hojně využíván v akademickém prostředí. 

Pajek – Pajek je slovinské označení pro pavouka a právě ve Slovinsku byl tento software vyvinut. Na 

rozdíl od UCINETu se jedná o freeware. Pajeku se někdy vyčítá, že neklade velký důraz na uživatelskou 

příjemnost. UCINET a Pajek stály při zrodu první generace analytiků sociálních sítí a právě jejich 

autorům velkou měrou vděčíme za to, že je dnes analýza sociálních sítí tak rozvinutou technikou.  

Gephi – Vzrůstající popularita softwaru Gephi je zapříčiněna několika faktory. Jde o open-source 

nástroj, který umožňuje poměrně hezké vizualizace a je uživatelsky jednoduchý a příjemný. Lze 

doporučit všem, kdo chtějí se SNA začít a hledají software dostupný zdarma. Výhodou je také online 

kurz k používání Gephi, který je zdarma přístupný na Coursera.org.  

NetMiner – Tento software je placený a nemáme s ním bohužel žádné zkušenosti. Na základě reakcí na 

něj na různých fórech se ale zdá, že jde o zajímavý nástroj s širokým spektrem funkcí. NetMiner také 

umožňuje programovací nástavbu pro Python. 

NodeXL – Jde o doplněk pro MS Excel, který pracuje přímo v prostředí Excelu. NodeXL může být první 

volbou pro ty, kdo hledají jednoduchý nástroj zdarma a chtějí zůstat ve známém prostředí oblíbeného 

tabulkového editoru.  

igraph – Jedná se o modul pro analýzu sociálních sítí, který existuje ve verzi pro statistický balík R 

a programovací jazyky Python a C/C++. Jde o freeware, který je navíc open source, takže se na jeho 

zdokonalování podílejí uživatelé sami. K igraphu existuje i tutorial, který uživatelům obeznámeným 

s některým z výše uvedených programovacích jazyků pomůže proniknout i do používání tohoto balíku. 

Igraph nabízí možnost provádět jak klasické výpočty měr centrality, identifikaci podskupin apod., tak 

přímo i interaktivní vizualizaci síťových grafů. Právě v současné době velmi oblíbená interaktivita 

výsledných vizualizací ho dělá velmi atraktivním pro zkušené uživatele ochotné pracovat s kódem. 

Ukotvení v teorii 
Hlavním cílem této práce je ukázat možnosti využití analýzy sociálních sítí při vyšetřování podvodného 

jednání. V této kapitole uděláme malou odbočku a pro zájemce nastíníme, jaké reflexe se podvodnému 

jednání dostává v kriminologické teorii. Kapitola se pokouší v teoretické rovině postihnout, proč je 

analýza sociálních sítí vhodnou technikou pro vyšetřování podvodného jednání.  

Podvodné jednání se nejčastěji řadí pod kriminalitu bílých límečků a blízce souvisí také s organizovanou 

kriminalitou. Tyto druhy kriminality se mohou v některých případech překrývat, protože mají podobné 

charakteristiky a jsou při nich používány velmi podobné techniky (Maguire, Morgan & Reiner 2007). 

Hlavním rysem kriminality bílých límečků je, že k ní dochází v rámci zaměstnání pachatele. Typickým 

pachatelem je vysoce postavený jedinec v profesionální, obchodní nebo politické sféře (Schlegel & 

Weisburd 1992). Pachatel zneužívá své moci nad ostatními nebo důvěry ostatních.  

V této kapitole se podíváme nejprve na některé vybrané teorie podvodného jednání a posléze na 

některé tradiční kriminologické teorie, které v sobě nesou potenciál na vysvětlení podvodného jednání 

https://www.coursera.org/course/sna
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s důrazem na začlenění pachatele v síti dalších kontaktů. Jako poslední zmíníme novější teorii 

amerického kriminologa M. V. Krohna a jeho spolupracovníků (Krohn, Massey a Zielinski 1988), která 

spojuje tradiční kriminologické přístupy a řeší přitom otázku sítě kontaktů jedince.  

Fraud triangle a fraud ABC 
Často se v současných kriminologických textech setkáváme s tvrzením, že pachateli podvodného 

jednání (fraudu) jsou obvykle příležitostní pachatelé: například pachatelé z nutnosti, kteří v běžném 

životě nemají problém řídit se závazky a normami společnosti a sami sebe považují spíše za loajální 

zaměstnance v obtížné situaci než za delikventy (Kuchta & Válková 2005). Nicméně tradiční koncepce 

fraudu poukazovaly spíše na individuální faktory, které vznik podvodného jednání usnadňují. Je tomu 

tak například v tzv. triangle theory Donalda Cresseye (1953). Podle ní se pravděpodobnost spáchání 

fraudu zvyšuje, pokud jsou přítomny tři podmínky:  

 individuální potřeby – vznikají často v důsledku osobních či organizačních finančních 

problémů, které jsou obtížně řešitelné legálními prostředky 

 racionalizace – k racionalizaci dochází, pokud si jedinec dokáže ospravedlnit spáchání přečinu, 

aniž by sám sebe musel začít považovat za zločince 

 příležitost– (vnímané) slabé mechanismy kontroly a s tím spojené nízké vnímané riziko 

možného odhalení podvodu (Wells 2005).  

Tyto tři podmínky byly později doplňovány o ryze individuální charakteristik, například „kompetence“ 

a „individuální arogance“ (Crowe & Horwath 2010), nicméně se příliš neujaly, zřejmě proto, že jejich 

praktická využitelnost je malá. 

Novější výklady fraudu jsou obohacovány o vliv strukturních prvků sociálního prostředí, ve kterém 

k podvodu dochází. Tak je tomu například v tzv. teorii ABC (Ramamoorti a kol. 2013), která kriticky 

navazuje na myšlenky Cresseye. Její autoři upozorňují, že podvodné jednání nemusí být pouze 

důsledkem potřeb „vlků samotářů“ (v pojmech autorů tzv. špatné jablko – bad apple), může k němu 

docházet i v tajně organizované skupině vykazující charakteristiky gangu (špatný koš – bad bushel) nebo 

na úrovni celé organizace, například pod vlivem kulturních charakteristik (špatná sklizeň – bad crop). 

Jak upozorňují Kuchta a Válková (2005), trestné činy, které bychom mohli označit za hospodářskou 

kriminalitu, jsou často páchány ve skupinách nesoucích znaky zločinného spolčení. V poslední době 

dochází k větší organizovanosti hospodářské kriminality. Technický pokrok a s tím spojená narůstající 

specializace v rámci jednotlivých profesí nejen umožňuje, ale přímo vyžaduje větší míru interakcí mezi 

pachateli. V této souvislosti je vhodné připomenout kriminologické teorie, které přičítají právě 

interakcím významný podíl na rozvoji kriminality. Je tomu tak především v teorii diferenciální asociace 

a v kriminologické teorii sociálního učení, která ji rozšiřuje. 

Teorie diferenciální asociace 
Teorii diferenciální asociace vytvořil již ve dvacátých letech minulého století Edwin Sutherland, 

americký kriminolog, který se dlouhodobě zabýval hospodářskou kriminalitou (od něj pochází známý 

pojem „kriminalita bílých límečků“). Autor vychází z perspektivy sociálního konstruktivismu18 a tvrdí, 

že člověk se stává delikventním v důsledku naučených vzorců chování a usuzování. Těm se učí skrze 

interakce s druhými lidmi v důvěrných skupinách (například vrstevnických). Záleží přitom na poměru 

                                                           

18 Sociální konstruktivismus je společenskovědní směr, které se primárně soustředí na proces, ve kterém jedinci 
utvářejí, přijímají a sdílejí významy, které přikládají věcem a světu kolem sebe.  
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tzv. definic (například norem) v jedincově sociálním prostředí, které zločinné jednání podporují a 

ospravedlňují, vůči definicím, které zločin zapovídají a odsuzují.  

Teorie diferenciální asociace je jednou z obecnějších teorií kriminality (Schlegel & Weisburd 1992), 

svým způsobem jde spíše o perspektivu nahlížení na zločin. Sutherland tvrdí, že jeho teorie platí pro 

všechny formy kriminálního chování včetně kriminality bílých límečků, kterou je podle něj možno 

vysvětlit úzkým okruhem podnikatelů a obchodníků v okolí jedince, kteří mají kladný vztah 

k podvodnému jednání (Maguire, Morgan & Reiner 2007). Jedinec pak od této skupiny přebírá tyto 

definice a učí se v ní techniky kriminálního jednání, motivy a racionalizace svého jednání. 

Vazby člověka ke skupinám se podle Sutherlanda mohou lišit v intenzitě, trvání, významnosti či 

četnosti. Síla skupinového vlivu je potom tím větší, čím jsou vztahy v rámci skupiny těsnější (Kuchta & 

Válková 2005). Donedávna bylo teorii diferenciální asociace vytýkáno, že je obtížné uvedené parametry 

měřit (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992). V současné době se však jako možnost měřit tyto znaky 

nabízí právě analýza sociálních sítí (Carrington 2011). 

Teorie sociálního učení 
Teorie sociálního učení Roberta Burgesse a Ronalda Akerse (1966) vychází z výše představené teorie 

diferenciální asociace. Je založena na předpokladu, že jedincovo chování je formováno tím, jak na toto 

chování reagují druzí (zvláště pokud jej odměňují nebo trestají), a také nápodobou jedincových vzorů. 

Základním pojmem teorie sociálního učení je posilování. Princip posilování (učení) znamená, že chování 

bude opakováno a je tedy posilováno (naučeno), pokud po něm následuje odměna nebo pokud se 

jedinec díky tomuto chování vyhne trestu.19 Naopak k oslabení výskytu chování dochází, když po něm 

následuje trest nebo ztráta odměny. Tedy to, zda přetrvává deviantní, nebo konformní chování závisí 

na odměnách a trestech, které v minulosti následovaly po tomto chování. Autoři přitom tvrdí, že i 

ostatní kriminologické teorie, jako je teorie kontroly a deterence (česky odstrašení), vysvětlují zločin 

jako důsledek sociálního učení, jako je posilování (Akers a kol. 1979). 

Pokud tuto teorii aplikujeme na kriminální chování, znamená to, že lidé budou páchat kriminalitu, 

pokud tím dosáhnou odměny nebo vyhnutí se trestu nebo pokud jsou inspirováni blízkými osobami a 

vzory (Maguire, Morgan & Reiner 2007). K sociálnímu učení se zločinu dochází podle autorů teorie 

během interakcí člověka s pro něj významnými skupinami. Jedinec si během těchto interakcí osvojuje 

skupinové normy a postoje ve vztahu ke konformnímu a delikventnímu chování. Autoři uznávají, že 

posilovači mohou být i nesociální povahy (například drogy s přímým fyziologickým efektem), byť jejich 

efekt na chování je podle nich relativně slabší (Akers a kol. 1979).  

Aplikace teorie sociálních sítí pro výklad kriminality 
Příkladem explicitního použití síťové perspektivy pro vysvětlení kriminality a delikvence je Krohnova 

teorie sociálních sítí, která kombinuje teorii sociálních vazeb (sociální kontroly) a teorii diferenciální 

asociace (Krohn, Massey & Zielinski 1988). Teorie sociálních vazeb se soustředí na vazby v okolí jedince, 

které působí protektivně před výskytem kriminálního jednání. Jedná se například o vztahy s rodiči nebo 

učiteli v případě mládeže, a v případě dospělých s partnery, rodinnými příslušníky a blízkými přáteli, 

kteří odsuzují kriminální jednání. Podle teorie sociálních vazeb silnější vazby a jejich větší počet snižují 

pravděpodobnost, že jedinec bude páchat kriminalitu. Těžištěm Krohnovy teorie sociálních sítí je 

důsledné rozlišování mezi tím, zda konkrétní sociální vazby jsou ke kriminalitě spíše návodné, nebo 

působí spíše proti ní. Tím se snaží překlenout propast mezi teorií sociálních vazeb, která ve vazbách 

vidí v první řadě prevenci, a teorií diferenciální asociace, která zdůrazňuje, že skrze sociální vazbyse 

                                                           

19 Tento princip posilování se obvykle označuje termínem operantní posilování. 
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lidé mohou naučit chápat zločin jako přijatelné chování. Krohn vnímá rodiče, učitele a další konformní 

autority v souladu s teorií sociálních vazeb jako faktory sociální kontroly představujícíochranu před 

pácháním delikvence a kriminality. Naopak významné osoby z jedincova okolí s kladným vztahem 

k podvodnému jednání jsou v rámci Krohnovy teorie vnímány spíše jako ti, od kterých se jedinec učí 

kriminálnímu chování (Krohn, Massey & Zielinski 1988).  

Hlavní inovací Krohnovy teorie je překročení rámce, který zkoumal jen vztah jedince k lidem v jeho 

okolí. Místo toho se teorie snaží upozornit na význam vazeb mezi lidmi v tomto okolí navzájem. Krohn 

se ve svých výzkumech zaměřuje na sociální kohezi (soudržnost) dané sociální sítě jedince, která je 

určována tzv. vícenásobností a hustotou vazeb. Koheze sociální sítě totiž podle něj souvisí s tím, do 

jaké míry je jedinec ve skupině integrován a tím i vystaven tlaku prokriminálních či antikriminálních 

definic chování v dané síti. Výsledky jednoho z Krohnových výzkumů dokonce naznačují, že pokud má 

sociální síť adolescentů vysokou hustotu a vícenásobné vazby, tedy že například rodiče znají jejich 

kamarády, vykonávají společně se svými dětmi i jejich kamarády nějaké aktivity, pravděpodobnost 

toho, že jejich dítě začne kouřit, je nižší (Krohn, Massey & Zielinski 1988).  

Analýza sociálních sítí a kriminalita 
Teorie a výzkum Krohna předznamenaly celou řadu výzkumů zabývajících se jednotlivými 

charakteristikami sociální sítě ve vztahu ke kriminalitě. Kriminologické výzkumy využívající analýzu 

sociálních sítí lze rozdělit na ty, které (a) se zabývají vlivem charakteristik egocentrických sítí20 na 

jedince a jeho kriminální chování (přitom jde o vliv charakteru vazeb v síti spíše než o vliv charakteristik 

členů sítě), a na ty, které (b) zkoumají strukturu a dynamiku celých kriminálních skupin (například 

gangů) (Carrington 2011).  Jakkoli jsou tyto kriminologické studie sociálních sítí prozatím nepříliš 

metodologicky propracované (Carrington 2011), jejich výsledky jsou slibné. Zdá se, že podobně jako 

hustota a vícenásobnost vazeb v sociální skupině může s kriminálním jednáním člověka souviset 

například i jeho centralita v síti. Ukazuje se, že centrální členové kriminální skupiny mají sklon mít 

nejvíce kriminálních zkušeností a nejvíce pro-kriminální postoje. Ve výzkumu Barona a Tindalla (1993) 

pozitivně korelovala významnost zastávaných delikventních postojů člena gangu s mírou jeho centrality 

v gangu (sledována byla mezilehlost/betweenness a geodetická vzdálenost)21, tedy čím centrálněji 

postavený byl jedinec v rámci gangu, tím více pro-kriminální postoje měl. Podobně McGloin a Shermer 

(2009) v longitudinálně22koncipované studii zjistili, že vyšší míra centrality mladistvého v síti 

delikventních vrstevníků (zjišťovaná pomocí Bonacichovy míry) a jeho vyšší míra zapojení v této síti 

zvyšují pravděpodobnost, že se v budoucnosti zachová delikventně, zatímco hustota jeho vrstevnické 

sítě naopak tuto pravděpodobnost snižuje. Otázkou samozřejmě je, zda závěry Krohnovy a jeho 

následovníků nejsou specifické pouze pro delikvenci mládeže. Bohužel kriminalita bílých límečků 

a organizovaný zločin jsou na rozdíl od delikvence mládeže velmi špatně přístupné akademickému 

zkoumání.   

                                                           

20 Síť vztahů mezi všemi jedinci, kteří mají přímou vazbu na jedince, jehož síť popisujeme. 
21 Pojmy jsou vysvětleny výše. 
22 Longitudinální studie jsou ty, ve kterých jsou totožní jedinci sledováni (zkoumáni, měřeni) opakovaně. To 
umožňuje mapovat proměny v životě (názorech, zkušenostech) konkrétního jedince.  
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V této části ukazujeme dva příklady využití SNA pro práci s daty. První příklad pracuje se sítí s malým 

počtem aktérů, druhý příklad pracuje se sítí se středně velkým počtem aktérů, kde už grafické 

znázornění přestává být efektivní a naopak použití výpočetních metrik se stává zajímavější.  

Cílem celé práce je přiblížit možnosti využití SNA především výzkumníkům a vyšetřovatelům 

pohybujícím se v oblasti kriminologie a vyšetřování podvodného jednání a organizovaného zločinu. Je 

třeba přiznat, že autoři této studie jsou sociologové, nikoliv policejní vyšetřovatelé, proto i naše data 

jsou omezena na ta veřejně dostupná, nemáme totiž přístup k datům, ke kterým se v rámci vyšetřování 

mohou dostat policejní složky. Proto jsme při výběru příkladů museli řešit dilema, zda použít raději 

reálná data, která ale mají menší relevanci z hlediska vyšetřování, nebo fiktivní data, která si můžeme 

nasimulovat podle našich potřeb. Nakonec jsme se rozhodli přístup zkombinovat, a tak první příklad je 

postaven na reálných datech z probíhající korupční kauzy Rath, zatímco druhý se zakládá na fiktivních 

datech.  

Využití mediální databáze pro analýzu sítě aktérů korupční kauzy Rath 
Pro ilustraci použití SNA na malé síti jsme zvolili síť aktérů v korupční kauze kolem Davida Ratha23. Mezi 

aktéry jsme zahrnuli všech 11 osob, které jsou v současnosti v této souvislosti obžalovány: David Rath, 

Kateřina Pancová (od 7. 6. 2014 Kottová), Petr Kott, Pavel Drážďanský, Tomáš Mladý, Ivana Salačová, 

LuciaNovanská, Martin Jireš, Václav Kovanda, Jindřich Řehák, Jan Hájek.24 

Cílem analýzy není případ vyšetřit, nýbrž graficky zachytit mediální obraz sítě obžalovaných a vypočítat 

míry centrality v síti pro jednotlivé aktéry. Klíčovým východiskem každé analýzy sociální sítě je 

stanovení toho, co má představovat vazba mezi aktéry. V našem příkladu jsme využili toho, že kauza 

byla důkladně mediálně zpracovaná, a jako vazbu jsme definovali společný výskyt jmen dvojice aktérů 

v článcích publikovaných v českém tisku (více informací níže) v období 5. 7. 2013 do 5. 7. 2014 

(nejsilnější vazbu v síti mají takoví dva aktéři, jejichž jména se spolu v článcích vyskytla v daném období 

nejčastěji). Relevance těchto konkrétních dat pro reálné vyšetřování není samozřejmě příliš velká, ale 

vzhledem k tomu, že hlavním cílem je na tomto místě konkrétní demonstrace použití SNA, je zvolený 

typ dat postačující. Navíc rekonstrukce případů pomocí analýzy mediálních zpráv je poměrně 

oblíbeným příkladem využití SNA. V reálném vyšetřování by vazby mohly představovat například 

telefonní hovory, finanční transakce, setkání osob zjištěná sledováním v terénu apod.  

Zdroj dat 
Data byla získána prostřednictvím databáze Newton Media Search.25 Ta obsahuje archiv zpráv 

z českých tištěných i elektronických médií a přepisů rozhlasového a televizního zpravodajství 

a publicistických pořadů od roku 1996. Údaje byly vyhledávány ve 44 zdrojích tvořených převážně 

celostátními deníky (Aha!, Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, 

                                                           

23David Rath je český lékař, který působil jako prezident České lékařské komory (1998–2005), ministr 

zdravotnictví (2005–2006) a poslanec zvolený za Českou stranu sociálně demokratickou (2006 - 2013). Od 
listopadu 2008 do května 2012 byl hejtmanem Středočeského kraje. Na funkci rezignoval v souvislosti s korupční 
aférou (14. 5. 2012 byl zadržen protikorupční policií a spolu s dalšími 10 osobami obviněn ze spáchání trestných 
činů poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku, podplacení a sjednávání výhody při zadání veřejné 
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.). 
24http://zpravy.idnes.cz/soud-s-davidem-rathem-05r-/krimi.aspx?c=A130806_141944_krimi_klm (7. 8. 2013, cit. 
28. 9. 2014). 
25Databáze je dostupná na http://mediasearch.newtonmedia.cz/. 
Obdobnou možnost nabízí také jiná placená databáze českého tisku Anopress. Oproti vyhledávání v Newton 
Media Search je zde možné stanovit libovolný počátek období vyhledávání a vyhledávat lze maximálně za období 
pěti let (nikoliv však pouze posledních pěti let, takže mnohonásobným vyhledáváním lze získat data za delší 
dobu). 

http://zpravy.idnes.cz/soud-s-davidem-rathem-05r-/krimi.aspx?c=A130806_141944_krimi_klm
http://mediasearch.newtonmedia.cz/
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Právo, Sport)a jejich přílohami.26 Zadávané údaje měly tuto formu: jméno1 příjmení1 and jméno2 

příjmení2, vyhledávány přitom byly automaticky i skloňované tvary jmen a příjmení. Údaje byly 

vyhledávány pouze v textu (ne v nadpisech) jednotlivých příspěvků. Vyhledávací období bylo zvoleno 

roční, a to od 5. 7. 2013 do 5. 7. 2014. Matici zjištěných vazeb uvádíme v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Původní matice dat získaných z vyhledávání v článcích v databázi Newton Media Search 

v období od 5. 7. 2013 do 5. 7. 2014 

 DR KP PK PD TM IS LN MJ VK JŘ JH 

David Rath  120 227 45 12 126 3 23 21 20 11 

Kateřina Pancová 120  107 22 9 41 3 13 10 11 6 

Petr Kott 227 107  34 11 75 2 18 14 15 10 

Pavel Drážďanský 45 22 34  12 43 1 16 13 8 7 

Tomáš Mladý 12 9 11 12  12 1 10 7 7 7 

Ivana Salačová 126 41 75 43 12  3 14 20 10 9 

LuciaNovanská 3 3 2 1 1 3  1 1 1 1 

Martin Jireš 23 13 18 16 10 14 1  7 10 7 

Václav Kovanda 21 10 14 13 7 20 1 7  9 9 

Jindřich Řehák 20 11 15 8 7 10 1 10 9  10 

Jan Hájek 11 6 10 7 7 9 1 7 9 10  

Pozn. Číslo představuje počet nalezených článků, v nichž se společně vyskytla obě vyhledávaná jména nezávisle 

na tom, zda se v článku vyskytla i jiná jména obžalovaných. 

Postup práce v Analyst’s Notebook 
1) příprava nodelistu zahrnujícího všechny potenciální vazby mezi aktéry, tj. včetně nulových 

vazeb, například v Microsoft Excel či jiném tabulkovém editoru (Tabulka 5) 

2) import nodelistu do Analyst’s notebooku včetně nastavení parametrů sítě v prostředí 

dialogových oken (v menu Data>>>Import from Excel SpreadSheet) 

3) automaticky se vygeneruje grafické zobrazení sítě ve formátu .anb, které je možné dále 

editovat (například nastavit podmíněné formátování síly vazby). Obrázek sítě je možné uložit 

ve formátech .jpg, .png, .gif aj. 

4) v záložce Social Network Analysis zvolíme metriky, které chceme spočítat (v našem případě 

degree, betweenness, closeness, eigenvector, K-core) 

Protože síla vazeb (počty společných výskytů) se velmi liší, pro účely grafického zpracování byla data 

ve dvou krocích transformována na ordinální škálu27. Nejprve jsme zavedli měřítko škály od 0 do 1, kdy 

nejsilnější zjištěná vazba (227 výskytů: Petr Kott – David Rath) získala hodnotu 1 a zbývající vazby byly 

                                                           

26Aha!, Aha! Tv, Blesk, Blesk magazín, Reality & Bydlení, Deník INPULS, E15, Profit, ZEN magazín, Haló noviny, 

Haló magazín Pro Vás, Hospodářské noviny, BoutIQue, Český Exportér, ICT revue, IN magazín, Kariéra speciál, 
Kariéra start, PRAHA HN, Proč ne?, Reality, Víkend HN, Zdraví – HN, Lidové noviny, Esprit, Pátek Lidových novin, 
Mladá fronta DNES, City DNES, City DNES – Brno, CITY LIFE, Doma DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Magazín 
Víkend DNES, Ona DNES, Právo, Dům a bydlení, Magazín Práva, STYL, Slovo, Sport, Sport magazín, Super, ŠÍP, 
Zemské noviny. 
27 Ordinální škála je taková stupnice třídění dat, pomocí které lze zařadit data do kategorií od nejnižší po nejvyšší, 
ale není přitom vyjádřena velikost intervalu mezi těmito kategoriemi. 
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vypočítány jako poměr k ní. Ve druhém kroku jsme provedli ordinální transformaci matice, která 

jemněji rozlišila dolní spektrum škály, a to podle následujícího arbitrárního klíče: 

původní hodnota (na škále 0-1) 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 
nová hodnota po transformaci (na škále 0-9) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Poznámka: V řádku původní hodnota je uveden dolní práh dané kategorie. Například hodnoty z intervalu <0,05; 

0,10) získaly v ordinální škále hodnotu 1.  

Tímto způsobem jsme získali desetibodovou škálu (v rozmezí 0 až 9), kterou dále používáme pro popis 

síly vztahu mezi dvěma aktéry. Jediná nejsilnější vazba (David Rath – Petr Kott) získala kód 10. 

Pro účely zpracování dat pomocí Analyst’s Notebooku bylo dále nutné data převést do podoby 

nodelistu (Tabulka 5). Převod jsme prováděli ručně, ale při častější nutnosti převodu matice na nodelist 

by bylo vhodné použít (naprogramovat) nějaké automatizované řešení. Na základě tohoto nodelistu 

importovaného do Analyst’s Notebooku bylo v tomto programu vygenerováno grafické znázornění celé 

sítě (Obrázek 5) a proveden výpočet měr centrality (Tabulka 6). 

Tabulka 5 Výňatek z nodelistu získaného z matice uvedené v Tabulce 4. 

osoba 1 osoba 2 síla vazby 

David Rath Kateřina Pancová 8 

David Rath Petr Kott 10 

David Rath Pavel Drážďanský 4 

David Rath Tomáš Mladý 1 

David Rath Ivana Salačová 8 

David Rath Lucia Novanská 0 

David Rath Martin Jireš 2 

David Rath Václav Kovanda 1 

David Rath Jindřich Řehák 1 

David Rath Jan Hájek 1 

Kateřina Pancová Petr Kott 7 

Kateřina Pancová Pavel Drážďanský 2 

Kateřina Pancová Tomáš Mladý 0 

Kateřina Pancová Ivana Salačová 3 

Kateřina Pancová LuciaNovanská 0 

Kateřina Pancová Martin Jireš 1 

Kateřina Pancová Václav Kovanda 0 

Kateřina Pancová Jindřich Řehák 1 

Kateřina Pancová Jan Hájek 0 

Poznámka: Uvádíme zde pouze část nodelistu, a sice pro vazby s Davidem Rathem a Kateřinou Pancovou. 
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Obrázek 5 Výsledná síť vazeb mezi aktéry kauzy Rath na základě společného výskytu v článcích 

v databázi Newton Media Search v období od 5. 7. 2013 do 5. 7. 2014 

 

Poznámka: Hodnoty 0 (tedy pokud byl počet společných výskytů menší než pětiprocentní ve srovnání s počtem 

společného výskytu Davida Ratha a Petr Kotta) nejsou v grafu vykresleny.  

Tabulka 6 Výsledné míry centrality v síti aktérů kauzy Rath 

Jméno 

Degree, vážené 
nestandardizované 

Betweenness, 
nevážená, 

nestandardizovaná 

David Rath 36,0 11,25 

Petr Kott 30,0 3,25 

Ivana Salačová 23,0 1,25 

Kateřina Pancová 22,0 0,0 

Pavel Drážďanský 15,0 1,25 

Martin Jireš 6,0 0,0 

Tomáš Mladý 4,0 0,0 

Václav Kovanda 4,0 0,0 

Jindřich Řehák 3,0 0,0 

Jan Hájek 1,0 0,0 

Lucia Novanská 0,0 0,0 

 

V tomto příkladu pracujeme se sítí s malým počtem uzlů, kde je grafické znázornění zpravidla 

nejcennějším výstupem. Proto jsme také výše přistoupili k ordinální transformaci škály. Šířka vazeb 
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v grafu (vyjádřená také číslem) díky tomu slouží jen k ordinálnímu porovnání míry degree. Pokud 

bychom pracovali s původními hodnotami počtu článků, byly by některé vazby znázorněny neúnosně 

silnou čarou a obrázek by byl nepřehledný.    

Interpretace vážených měr centrality (tj. měr, které ve výpočtu uvažují hodnotu vazby) vypočítaných 

z ordinální škály může být logicky také jen ordinální. Váženou hodnotu degree nelze interpretovat 

přímo jako počet společných výskytů ve sledovaných médiích s kýmkoli ze sledovaných osob. Lze pouze 

porovnávat hodnoty degree jednotlivých aktérů ve smyslu „větší vs. menší“. Z takového porovnání je 

patrné, že nejvíce centrální dvojice z hlediska společného výskytu s ostatními v médiích je David Rath 

a Petr Kott. Dalšími významnými uzly jsou Ivana Salačová, Kateřina Pancová a Pavel Drážďanský. 

Ostatní aktéři kauzy se dočkali mnohem menší mediální pozornosti. Například Lucia Novanská a Jan 

Hájek se objevili pravděpodobně jen v několika málo prvních souhrnných článcích a poté zůstali 

převážně mimo pozornost médií. To vede k otázkám, proč tomu tak bylo. Z hlediska mediální analýzy 

se můžeme ptát, zda centralita uzlů a jejich vzájemné propojení odpovídají roli a činnosti jednotlivých 

aktérů v kauze, nebo zda spíš odrážejí předchozí známost jednotlivých osob. Vytratili se někteří aktéři 

pozornosti médií, protože jejich význam v případu byl menší, nebo z jiných důvodů? Odpovědi by 

vyžadovaly další pátrání, ale SNA umožňuje pokládat tyto otázky a vytvářet vyšetřovací/výzkumné 

hypotézy.  

Dále se podíváme na betweenness. Ta nám v tomto případě velmi jasně ukazuje, že David Rath byl 

mediálně centrální postavou kauzy. Aby bylo možné míru centrality alespoň částečně srovnat 

s vizualizací sítě, ponechali jsme v tabulce neváženou formu betweenness, která všechny vazby 

považuje za stejně silné nezávisle na jejich hodnotě. Při troše pozornosti je patrné, že jediný rozdíl mezi 

Davidem Rathem a Petrem Kottem je ten, že David Rath je navíc spojen s Janem Hájkem. Jinak jsou 

jejich vazby stejné. Nicméně z důvodu, že s Janem Hájkem nikdo jiný spojen není, prochází všechny 

nejkratší vazby mezi ním a ostatními aktéry přes Davida Ratha, což významně zvyšuje jeho centralitu 

podle této míry. Kdyby Jan Hájek ze sítě vypadl, klesla by betweenness Davida Ratha na hodnotu 3,25, 

tedy stejnou, jako má Petr Kott. Kdyby měl Jan Hájek naopak jedinou vazbu například s jinak málo 

provázaným Jindřichem Řehákem, získal by tím Jindřich Řehák nejvyšší centralitu dle nevážené 

betwenness v celé síti. Nejvyšší betweenness tedy nemusí mít vždy aktér s vysokým degree.  

Podobně jako v našem příkladu i ve větších sítích bývá několik málo uzlů s podstatně větší centralitou, 

než jaká je typická pro ostatní uzly v síti (množství uzlů bude mít často centralitu nízkou až mizivou). 
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Využití metrik pro identifikaci klíčových aktérů ve větší síti 
V předchozím příkladu jsme analyzovali síť s relativně malým počtem uzlů, takže samotná grafická 

vizualizace sítě mohla poskytnout poměrně dobrou představu o vztazích v ní. Často se ale setkáme 

s rozsáhlejší sítí, jejíž grafická reprezentace ztrácí přehlednost a ústředním prvkem analýzy se pak stává 

výpočet různých měr popisujících pozici v síti.  

Představme si například situaci, kdy bylo ve vyšetřování velké podezřelé skupiny identifikováno 47 

telefonních čísel patřících pravděpodobným členům skupiny. Dále byl od operátorů zjištěn počet 

hovorů mezi těmito čísly za sledované období (například půl roku). Tyto informace byly pomocí 

softwaru Analyst’s Notebook zobrazeny do vztahového grafu, viz Obrázek 6. 

Obrázek 6 Síť hovorů mezi fiktivními (náhodně vygenerovanými) čísly 

 

Ze zobrazení sítě je patrné, že k některým uzlům směřuje více vazeb než k jiným, ale v zásadě vidíme 

jen poměrně nepřehlednou změť vztahů. Těžko například dokážeme pouhým pohledem na graf 

zohlednit počet hovorů, který je u jednotlivých spojnic (vazeb) napsaný. Proto je na místě využít dříve 
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představené míry centrality v síti.28 Máme na výběr jednak z různých druhů (degree, betweenness, 

closeness, eigenvector), ale také z různých přístupů (typů výpočtu) těchto měr. Je třeba rozhodnout, 

jednak zda použijeme míry standardizované, nebo prosté, jednak zda ve výpočtu zohledníme počet 

hovorů, nebo jen to, zda mezi dvěma čísly někdy došlo ke spojení, nebo nikoliv. Protože jsou vazby 

orientované (tzn. máme záznamy o tom, kdo volal komu), je třeba rozhodnout i to, zda tuto jejich 

orientaci ve výpočtu zohledníme, nebo nikoliv. Daná míra centrality v naší síti orientovaných vazeb 

vážených počtem hovorů může mít tedy různé podoby, což shrnuje Tabulka 7. 

Tabulka 7 Různé přístupy k výpočtu míry degree 

    Vážení vazeb Vazby bez vážení 

Nestandardizované 
vazby 

Neorientované 
vazby 

Degree uvádí, kolik hovorů 
proběhlo mezi daným číslem a 
všemi ostatními čísly 

Degree uvádí, s kolika ze 
sledovaných čísel bylo dané číslo 
ve sledovaném období spojeno 
(nezáleží kolikrát) 

Orientované 
vazby 

Degree je rozlišeno na indegree, 
které uvádí počet spojení 
iniciovaných jinými čísly, a 
outdegree, které uvádí počet 
spojení iniciovaných daným 
číslem 

Degree je rozlišeno na indegree, 
které uvádí počet čísel, která 
někdy za sledované obodobí 
volala danému číslu, a outdegree, 
které uvádí počet čísel, kterým 
bylo z daného čísla voláno 
(nezáleží kolikrát) 

Standardizované 
vazby 

Neorientované 
vazby 

Degree uvádí procentuální podíl, 
kdy v čitateli je počet spojení z 
daného čísla a ve jmenovateli je 
hodnota N*(N-1)*M, kde N je 
počet uzlů v síti a M je maximální 
počet hovorů mezi dvěma čísly v 
síti  

Degree uvádí procento čísel v síti, 
se kterými došlo z daného čísla ke 
spojení (nezáleží kolikrát) 

Orientované 
vazby 

Stejný princip jako v sousedním 
poli nahoře, ale je odlišen 
indegree a outdegree 

Procento čísel v síti, se kterými 
došlo z daného čísla ke spojení, je 
odlišeno pro iniciované hovory a 
příchozí hovory 

 

Záleží na řešeném problému, který ukazatel zvolíme jako nejvhodnější. V našem konkrétním případě 

by nás mohlo například zajímat, (a) kdo se nejčastěji podílí na jakékoli komunikační výměně v síti 

(vážené vazby, ignorování orientace vazeb a zvolíme např. nestandardizované vazby, kde číslo 

znamená reálný počet hovorů); (b) kdo nejčastěji iniciuje hovory a kdo je naopak nejčastěji oslovován 

(vážené vazby, zohlednění orientace vazeb a opět raději nestandardizované vazby); (c) kdo měl ve 

sledovaném období kontakt s největším množstvím členů sledované skupiny (nevážené vazby, 

ignorování orientace vazeb a tentokrát zvolíme standardizované vazby, takže číslo bude znamenat 

                                                           

28 Míry centrality v síti se v softwaru Analyst’s Notebook získávají pomocí volby Analysis>>>Social network 
analysis. Tato volba otevře integrované okno v pravé části GUI. Jeho součástí jsou tři karty: Weighting, kde se 
nastavuje, zda a jak mají být vazby pro výpočet měr centrality váženy; Options, kde volíme, které míry centrality 
chceme vypočítat a zda chceme data standardizovat (Normalize results) a také zda chceme zohlednit směr vazeb; 
Results, kde necháme provést výpočet a kde se také zobrazí výsledky. 
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procento členů skupiny, se kterými byl jedinec v kontaktu. Deset telefonních čísel s nejvyšší hodnotou 

pro každou ze sledovaných charakteristik zachycuje Tabulka 8. 

Čísla, která se alespoň podle jednoho způsobu měření degree umístila mezi prvními čtyřmi uzly, jsme 

označili barvou, kterou stejná čísla označujeme i v dalších částech tohoto příkladu, pokud se v nich 

vyskytují. Není překvapivé, že pořadí kontaktů podle použitého typu degree se příliš nemění. 

Teoreticky by samozřejmě mohl uzel první v jednom typu degree zcela propadnout v jiném, ale častěji 

nastane situace podobná našim datům, že určité uzly se umístí vysoko podle různých typů degree. 

Pomocí degree dokážeme rychle identifikovat nejaktivnější čísla v síti a kvantifikovat míru jejich 

aktivity. V našem případě byl nejaktivnější zelený kontakt (707615692), který se za sledované období 

zúčastnil 1283 hovorů, z nichž 631 inicioval a 652 přijímal. Celkově měl kontakt se 60,9 % všech 

kontaktů ve sledované síti.  

Tabulka 8 Deset kontaktů s nejvyšším degree – různé způsoby výpočtu 

Vážené, 
nestandardizované, 
neorientované (a) 

Vážené, 
nestandardizované, 

orientované (b) – 
OUT 

Vážené, 
nestandardizované, 
orientované (b) - IN 

Nevážené, 
standardizované, 
neorientované (d) 

707615692 1283 707615692 631 707615692 652 707615692 60,9 

653136913 816 653136913 390 653136913 426 667979418 47,8 

667979418 709 667979418 351 667979418 358 630352518 39,1 

634281257 568 792386177 314 634281257 343 653136913 37,0 

792386177 516 630352518 253 630352518 234 614181336 37,0 

630352518 487 634281257 225 728191232 223 745465938 32,6 

614181336 311 617234144 144 792386177 202 792386177 30,4 

728191232 300 630607435 128 614181336 199 744924158 28,3 

617234144 261 753954916 127 744924158 134 616990641 26,1 

630607435 249 614181336 112 630607435 121 754864925 23,9 

 

Dále si můžeme klást otázku, která z čísel jsou nejvýznamnější „gatekeepeři“29, na kterých závisí šíření 

informací v síti a jejichž vypadnutí ze sítě by tedy mohlo znamenat ochromení fungování sítě. Pro 

zodpovězení této otázky použijeme míru betweenness. Protože počty hovorů se značně liší a rychlé 

šíření informací závisí i na frekvenci hovorů, použijeme váženou míru betweenness a míru tentokrát 

standardizujeme a nebudeme zohledňovat orientaci vazeb. Tabulka 9 zachycuje deset kontaktů 

s nejvyšší hodnotou betweenness.  

Tři čísla, která se umisťovala na nejvyšším místě z hlediska degree, mají i nejvyšší betweenness. Další 

kontakty s vysokou betweenness se už ale ne vždy vyskytují i mezi kontakty s nejvyšším degree. 

Například pátý kontakt (761638038) podle betweenness se nevykytuje mezi deseti uzly s nejvyšším 

degree podle žádného způsobu výpočtu. V síti tedy existují uzly, které jsou strukturně významné v tom 

smyslu, že významně usnadňují informační průchodnost sítě, i když se neúčastní tak vysokého počtu 

hovorů.  

                                                           

29 česky „hlídači bran“. Pojem pochází z oblasti mediálních studií, kde označuje ty osoby, které kontrolují, které 
informace budou vpuštěny do masmédií. 
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Tabulka 9 Kontakty s nenulovou betweenness 

Betweenness 
vážená, 

standardizovaná, 
neorientovaná 

707615692 44,06 

667979418 37,05 

653136913 22,13 

745465938 20,68 

761638038 16,23 

630607435 8,50 

661920051 7,63 

792386177 5,51 

630352518 5,41 

614181336 5,07 

Poznámky: Použité barvy odkazují na čísla v Tabulce 8. 

Míra closeness zachycuje na rozdíl od betweenness nikoliv význam uzlu pro strukturu sítě a možnost 

šíření informací v ní, ale spíše rychlý přístup samotného uzlu k informacím. Uzel s vysokou closeness je 

tedy schopný spojit se v krátkém čase s velkým počtem uzlů v síti, zatímco uzel s vysokou betweenness 

funguje jako jakýsi zprostředkovatel spojení mezi dvojicemi vzdálených uzlů. Protože naše síť není až 

tak rozsáhlá, lze předpokládat, že uzly s vysokou closeness se budou jen málo odchylovat od uzlů 

s vysokým degree nebo betweenness. Použijeme opět míru váženou a standardizovanou a nebudeme 

zohledňovat směr vazeb. Seznam deseti uzlů s nejvyšší closeness zachycuje Tabulka 10. Uzly s nejvyšší 

closeness se do značné míry shodují s uzly s nejvyšším degree. Na druhou stranu uzel s druhou nejvyšší 

closeness (728191232) nemá ani příliš vysoký degree, ani se nevyskytuje mezi deseti uzly s nejvyšší 

betweenness. Tento uzel má sice vazbu jen na dva uzly v síti, ale velmi silnou vazbu má s vůbec nejvíce 

centrálním uzlem. Jeho vysoká míra closeness značí, že by mohlo jít o uzel s velmi rychlým přístupem 

k informacím v síti.   

Tabulka 10 Deset kontaktů s nejvyšší closeness 

Closeness vážená, 
standardizovaná, 

neorientovaná 

707615692 0,3 

728191232 0,299 

653136913 0,286 

667979418 0,27 

792386177 0,258 

614181336 0,258 

630352518 0,254 

634281257 0,251 

616990641 0,233 

744924158 0,225 

Poznámka: Barvy odkazují na čísla s vysokým degree v Tabulce 8 

Zajímavé bude podívat se na hodnotu eigenvectoru, která může identifikovat uzly, které sice nemají 

ani vysoký degree, ani vysokou betweenness, ale mají vazbu na jiné významné uzly v síti, viz Tabulka 
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11. Použijeme vážený ukazatel, standardizované hodnoty a odlišíme tentokrát i orientaci vazeb, 

abychom mohli rozlišit „autoritu“, ke které směřuje mnoho hovorů od důležitých uzlů, a „hub“, který 

naopak mnoho hovorů směrem k významným uzlům vysílá. Ukazuje se sice, že většina uzlů s vysokým 

eigenvectorem v naší síti má i vysoký degree, nicméně uzel s  nejvyšší autoritou (728191232) se 

z hlediska degree nejevil zvlášť významně a měl nulovou hodnotu betweenness. Je to dáno tím, že 

tento uzel velmi často přijímá hovory od jinak podle mnoha měr nejvíce centrálního uzlu v síti 

(707615692). Uzel, který je čtvrtým nejvýznamnějším hubem v síti (617234144), má dokonce vazbu na 

jediný jiný uzel, a sice (634281257). Vazba směřovaná k tomuto vlivnému uzlu je ale tak silná (časté 

hovory), že lze předpokládat velký vliv uzlu 617234144 na síť.  

Závěr je, že různé míry centrality znamenají něco jiného a mohou vést k identifikaci různých uzlů, i když 

poměrně často vycházejí některé uzly v síti jako nejvíce centrální podle více nebo i všech metrik.  

Tabulka 11 Deset čísel s nejvyšším eigenvectorem 

Eigenvector IN (Autorita) Eigenvector OUT (Hub) 

728191232 55,8 707615692 79,3 

634281257 48,7 792386177 32,6 

653136913 39,9 653136913 31,3 

707615692 38,8 617234144 22,2 

792386177 19,4 630352518 16,4 

667979418 17,4 753954916 15,8 

779228092 13,9 779228092 12,6 

705887510 13,5 667979418 12,5 

614181336 13,1 634281257 11,1 

630352518 11,3 728191232 9,3 

Poznámka: Vážený ukazatel (zohledňuje sílu vazeb), odlišujeme orientaci vazeb, barvy odkazují na čísla s vysokým 

degree v Tabulce 8  

Podmíněné formátování 
Výhodou metrik je také to, že umožňují použít na výchozí grafické znázornění podmíněné formátování, 

které bere v úvahu třeba i více typů metrik najednou a dělá tak obrázek na první pohled čitelnější, 

i když obsahuje velké množství uzlů. Například v Obrázku 7 jsme vyšli z původního grafického zobrazení, 

ale velikost uzlů jsme automaticky změnili v přímé úměře k počtu vazeb (vycházíme z váženého počtu) 

a navíc jsme uzly s betweenness větší než 20 zobrazili jako osoby s telefonem a uzly s betweenness 

mezi 1 a 20 jako čtverce (vycházíme z čísel v Tabulce 9).30 Vidíme, že velké uzly (vysoké degree) jsou 

často důležité i z hlediska betweenness.  

                                                           

30 Změny typu ikon, jejich velikosti, barvy, ale také tloušťky vazeb lze provést na základě hodnot měr centrality či 
hodnot vazeb pomocí volby „Conditional formating“. Ta je nejrychleji přístupná přes ikonku ozubených koleček 
v pravém horním rohu. Některá pravidla podmíněného formátování nabízí Analyst’s Notebook defaultně, jako 
například změnu velikosti uzlů na základě degree (kterou jsme použili v Obrázku 7). Lze si ale navolit vlastní 
pravidla podmíněného formátování, což jsme udělali pro zachycení míry betweenness pomocí obrázku pro 
hodnoty větší než 20 a čtverce pro hodnoty mezi 1 a 20.  
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Obrázek 7 Celá síť po aplikaci podmíněného formátování 

 

Práce s částmi sítě 
Ve chvíli, kdy jsou identifikovány klíčové postavy ve skupině podle různých kritérií, je dalším možným 

krokem zobrazení jen vybraných částí sítě.31 Například můžeme zobrazit pouze uzly s váženým degree 

větším než 200 nebo betweenness větší než 1 a zároveň z obrázku odstraníme vazby nižší než 10, aby 

v obrázku zůstaly jen vazby značící větší aktivitu. Síť už obsahuje menší množství uzlů, tak ji můžeme 

zobrazit v jiném než kruhovém uspořádání, viz Obrázek 8. 

                                                           

31 Vybírat jen části sítě je možné několika způsoby. Je třeba rozlišit dva hlavní typy výběru. Jedním je skrytí uzlů a 
vazeb, které se provádí celou řadou ikonek se symbolem ruky v kartě View. V takovém případě lze skryté uzly 
opěr snadno vrátit do obrázku. Druhou variantou je smazání uzlů a vazeb, které v obrázku nechceme. Pro některé 
složitější vícestupňové výběry je to užitečná varianta, ale je třeba původní soubor uložit, pokud se k němu chceme 
vrátit. Mazání je možné provádět volbou Delete v  okně přístupném přes Analysis>>>List items. To je ostatně 
jedno z nejužitečnějších oken v Analyst’s Notebook, ve kterém se mimo jiné zobrazují i míry centrality, pokud 
jsme předtím použili modul Social network analysis pro jejich výpočet.  



32 
 

Obrázek 8 Aktivní jádro sítě 

 

Z Obrázku 8 si můžeme udělat přesnější představu o tom, kde v síti probíhá hlavní aktivita. Pro každého 

člena sítě se dále můžeme podívat samostatně na jeho vazby. Tomuto zobrazení se říká egocentrická 

síť32 a je užitečné, pokud se v danou chvíli chceme zaměřit pouze na jednoho aktéra. Například se 

budeme chtít zaměřit na uzel 745465938, což je kontakt, který se umístil čtvrtý z hlediska betweenness, 

ale neměl příliš vysoký degree. Obrázek 9 ukazuje síť uzlů, na které je kontakt napojen, a také vzájemné 

vazby mezi nimi, pokud existují.33 Přestože počty hovorů sledovaného uzlu (v obrázku orámován 

modrým kolečkem) nejsou zvlášť vysoké, z obrázku je patrné, proč má uzel vysokou míru betweenness. 

                                                           

32 V angličtině „ego network“ 
33 Extrahovat z celé sítě takto definovanou egocentrickou síť není úplně intuitivní. Užitečná je volba 
Analysis>>>Find linked, která po předchozím označení zkoumaného uzlu najde všechny uzly a vazby, které jsou 
s uzlem spojeny v požadovaném stupni hloubky. Pokud jako hloubku analýzy nastavíme jedničku, software najde 
všechny uzly přímo navázané na vybraný uzel. Pokud dvojku, software najde i uzly, ke kterým od vybraného uzlu 
vede cesta přes maximálně jeden jiný uzel. Atd. Obtížnější je, pokud chceme zachytit i vzájemné vazby mezi takto 
identifikovanými uzly. V konstrukci Obrázku 9 jsme postupovali dvoustupňově. Nejprve jsme provedli příkaz Find 
linked s hloubkou analýzy 2, což vedlo k výběru všech uzlů spojených s uzlem počátečního výběru přes maximálně 
jeden jiný uzel a všech vazeb, které tyto cesty tvořily. Poté jsme pomocí volby Edit >>>Invert selection změnili 
výběr na všechny ostatní (tj. předchozím příkazem nevybrané) uzly a vazby, které jsme následně smazali 
(Analysis>>>List items>>> volba Delete). Ve druhém stupni jsme opět vybrali původní uzel, příkaz Find linked 
jsme použili tentokrát pouze s hloubkou 1, opět jsme invertovali výběr a následně jsme zrušili označení vazeb 
(Analysis>>>List items>>> karta Links>>> volba Clear all). Tak jsme docílili toho, že byly označeny jen uzly, které 
nebyly přímo spojeny s počátečním uzlem našeho výběru. Ty jsme následně smazali a výsledkem je Obrázek 9, 
který zachycuje nejen přímé vazby vybraného uzlu, ale i vzájemné vazby mezi nimi.  
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Díky tomuto analytickému kroku víme nejen to, s kým je sledovaný uzel v kontaktu, ale také zda jsou 

jeho kontakty přímo propojeny navzájem. 

Obrázek 9 Egocentrická síť vybraného kontaktu 

 

 

Spojování více uzlů do jednoho 
Poslední nástroj analýzy, který si v tomto příkladu ukážeme, je spojení několika uzlů do jednoho. 

Podíváme-li se totiž na celou síť v uspořádání, které Analyst’s Notebook nazývá Compact Peacock 

Layout (Obrázek 10), je zřejmé, že některé části sítě jsou na jádro navázány pouze jedním uzlem, při 

jehož odstranění by došlo k rozpadu sítě na komponenty (dva takové příklady jsou označeny modrým 

rámečkem). Jinde vytváří několik uzlů oblouk napojený na zbytek sítě dvěma uzly (oranžové rámování). 

Pokud to v daném případě dává smysl, můžeme pro přehlednost spojit uzly v dané skupince do 

jednoho, který tak reprezentuje skupinu uzlů (Obrázek 11). 

Obrázek 10 Celá síť v rozložení Compact Peacock 
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Obrázek 11 Sloučení uzlů do jednoho (srovnej s Obrázkem 10) 

 

Spojení uzlů umožňuje ponechat u grafické reprezentace názvy všech původních uzlů, ze kterých se 

nový skupinový uzel skládá.34 

Shrnutí 
Z uvedených příkladů by mělo vyplynout, že využití softwaru pro analýzu sociálních sítí může být 

užitečné pro řadu účelů. Umožňuje snadno vytvořit grafickou reprezentaci sítě a pomocí měr centrality 

identifikovat klíčové aktéry v rámci sítě podle odlišných kritérií. Poznatky z analýzy centrality 

jednotlivých aktérů lze dále využít pro zpřehlednění grafické reprezentace díky nástroji podmíněného 

formátování, které například změní velikost uzlu na základě jeho centrality v síti. Vedle toho je možné 

vybírat části sítě a analyzovat například egocentrické sítě jednotlivých aktérů nebo jinak definované 

výseky sítě. Práci usnadňuje řada dalších nástrojů, jako je například spojení několika uzlů do jednoho.  

Postupy použité v našich příkladech nevyčerpávají možnosti softwaru Analyst’s Notebook ani jiných 

nástrojů na analýzu sociálních sítí, ale měly by nastínit, pro jaké účely je možné analýzu sociálních sítí 

                                                           

34 Spojení několika uzlů se po jejich označení dosáhne příkazem Tools>>>Merge entities. 
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používat a jaké výstupy lze očekávat. Analýza sociálních sítí je nástroj pro zpracování dat a kvalita 

výstupů je proto vždy závislá na kvalitě dat, která do analýzy vstupují. 

Závěr 
Analýza sociálních sítí (Social Network Analysis, SNA) představuje poměrně široce použitelný výzkumný 

a vyšetřovací nástroj. Zatímco tradiční kvantitativní data používaná ve společenských vědách zachycují 

vlastnosti samostatných entit (jedinců, událostí apod.), SNA využívá data o vztazích mezi entitami. To 

ji předurčuje k atraktivním grafickým výstupům, které tyto vztahy zobrazují, ale tím není síla SNA 

zdaleka vyčerpána. Díky celé řadě matematických konceptů je možné popisovat sítě pomocí SNA nejen 

graficky, ale také numericky. Takto je možné popsat vlastnosti sítě, jako jsou její hustota, geodetická 

vzdálenost nebo diametr, stejně jako je možné popsat jednotlivé uzly co do jejich centrality v síti nebo 

na základě různé logiky identifikovat zvláštní části sítě. Numerický popis sítě předně umožňuje získat 

vhled do struktury i velké sítě, jejíž pouhé grafické znázornění by bylo nepřehledné, a tedy v podstatě 

neužitečné. 

 Velkou výzvou pro SNA jsou zdroje dat. V době databází a strojově zpracovatelných dat se objevuje 

stále více datových zdrojů, na které lze SNA úspěšně aplikovat. Existuje navíc řada datových zdrojů, 

které sice nejsou přístupné veřejnosti a sociálním vědcům, ale mají k nim přístup policejní 

vyšetřovatelé. Vyšetřovatelé si například mohou od finančních institucí vyžádat údaje o převodech 

finančních prostředků nebo od mobilních operátorů o telefonních hovorech mezi podezřelými čísly. 

V tomto světle se SNA zdá jako potenciálně silný nástroj v boji proti podvodnému jednání, hospodářské 

kriminalitě a organizovanému zločinu. I proto je tento text zpracován primárně s myšlenkou na využití 

SNA ve vyšetřovatelské praxi. Kromě toho, že tedy nabízí všem zájemcům o praktické využití SNA 

seznámení se základními koncepty tohoto přístupu, měl by tento text především otevřít dveře 

(budoucím) vyšetřovatelům k úvahám o využití SNA v jejich práci. Pokud jeho četba pomohla vytvořit 

představu, na jaká data a jakým způsobem je možné SNA ve vyšetřování použít, potom text splnil svůj 

hlavní účel. Podmínkou efektivního využití SNA ve vyšetřování je vhodné utváření a integrování 

databází s relevantními daty.  
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