Analýza sociálních sítí je plodným přístupem ke studiu vztahů a interakcí mezi aktéry zapojenými do
organizovaného zločinu. Tato dizertace využívá síťovou perspektivu k studiu několika případů
organizovaných zločineckých skupin. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První úvodní kapitola je
následována kapitolou, která je přehledem nejdůležitějších síťových konceptů, měr, modelů a jejich
aplikace ve studiu organizovaného zločinu. Čtyři následující kapitoly jsou empirickými studiemi. Třetí
kapitola je případovou studií sítě politické korupce známé jako kauza Rath. Studie ukazuje, že síť této
kauzy sestává z rozdílných, mnohdy překrývajících se vazeb (tzv. multiplexita). Konkrétně se jedná o
relace spolupráce, transferu zdrojů a předcházejících vazeb. Síť vykazuje jasnou strukturu jádroperiferie s politickými aktéry tvořícími husté jádro a podnikateli zastávajícími periferní postavení.
Následující kapitola je případovou studií sítě distribuce padělaného alkoholu zvané metanolová aféra.
Síť je v tomto případě tvořena dvěma podskupinami přemostěnými jednou vazbou, což umožňovalo
relativně efektivní distribuci inkriminovaných nápojů. Statistické modely poukazují na význam
triadické uzávěry a předcházejících vazeb pro formaci vazeb v síti. Pátá kapitola testuje vlivnou teorii
ve výzkumu kriminálních sítí, tzv. výměnu mezi efektivitou a bezpečností. Tato teorie predikuje, že
profitem motivované kriminální sítě inklinují k efektivitě reflektované proliferací vazeb, kdežto
ideologicky motivované sítě inklinují k bezpečnosti reflektované upouštěním od redundantních
vazeb. Teorie je testována na výběru jedenácti profitem a devíti ideologií motivovaných sítí za použití
měr koheze sítí a statistických modelů. Výsledky naznačují, že rozdíly mezi těmito typy sítí jsou spíše
malé nebo opačné, než teorie předpovídá. Navíc, v obou typech sítí působí tytéž mechanismy,
kterými jsou triadická uzávěra a tendence proti akumulaci vazeb. Poslední empirická kapitola je studií
dvou nizozemských džihádistických sítí, jež byly vystaveny narušení. Užití longitudinálních dat zde
umožňuje zkoumat efekt narušení ze strany bezpečnostních složek a také následné zotavení se
narušených sítí. Zatímco první síť je následkem rozsáhlého narušení značně poškozená a její koheze
se rozpadá, struktura druhé sítě vystavené pouze drobnému narušení, je naopak posílena nárůstem
koheze. V obou sítích je opět prominentním mechanismem utváření vazeb triadická uzávěra. K tomu
obě sítě po narušení připomínají strukturou sítě typu jádro-periferie. Sedmá kapitola je
metodologickou reflexí jednoho z nejpalčivějších problémů výzkumu kriminálních sítí – sběru dat.
Šest specifických aspektů sběru síťových dat je shrnuto v kontextu kriminálních sítí společně
s výzvami a příležitostmi, které pro výzkum představují. Následně jsou představeny tři potenciálně
kombinovatelné techniky jako komplexní řešení pro sběr dat v této oblasti. Jsou jimi biografie pro
extrakci dat, grafové databáze pro uchovávání dat a kontrolní seznamy pro reportování dat.
Závěrečná kapitola sumarizuje výzkum v této dizertaci a představuje doporučení pro další výzkum
z hlediska prohloubení substantivního výzkumu na další typy sítí (např. korporátní zločin),
teoretického rozvoje inspirovaného analytickou sociologií a rozvoje specifických modelů pro kontext
kriminálních sítí společně s pokročilými nástroji pro sběr dat.

