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Přehledová studie sociálních sítí 

Můj projekt by měl poprvé v českém jazyce šířeji pojednat o sociálních sítích a jejich návaznosti 

na různá témata, počínaje tzv. „opinion leadery“, přes efektivní šíření informací nebo např. 

strukturu firemních týmů, jejich historii a fundované zamyšlení nad jejich budoucností. Práce by 

zároveň mohla sloužit jako podkladový materiál pro skripta sociálních sítí, protože na českém 

trhu neexistuje žádná dostupná literatura. 

Chci se prakticky věnovat tématům, která se bezprostředně týkají výzkumů sociálních sítí a 
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Anotace:  

Sociální sítě a jejich analýza jsou v sociologii fenoménem posledních několika desetiletí. Svým 

charakterem zasahují do mnoha oborů a dá se k nim také z mnoha úhlů pohledu přistupovat. 

Cílem mé práce je poskytnout základní orientaci v tématu, shrnout dostupnou literaturu do 

českého jazyka a ukázat možnosti aplikace sociálních sítí v běžné praxi. Blíže popisuji teoretické 

základy komunikace v sociálních sítích, historii jejich zkoumání, zmiňuji nejznámější 

experimenty spojené se sociálními sítěmi, klíčové pojmy používané v social network analysis a 

nastiňuji možnou podobu v budoucnosti. 
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Annotation: 

Social networks and its analysis is sociological phenomenon of the last few decades. It reaches to 

many fields of knowledge and it can be assessed from many points of view. The goal of my work 

is to provide fundamental orientation, summarize available literature into Czech language and 

show options of application in usual events. I describe theoretical foundations of communication 

in social networks, history of its research, I mention the most interesting experiments related to 

social networks, key conceptions frequently used in Social network analysis and I sketch its 

possible shape in future. 
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Coming together is a beginning. 

Keeping together is progress. 

Working together is success. 

[Henry Ford] 
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1.   Úvod  
 
Koncem září roku 2003 se internetem začal šířit e-mail o restauraci Kozička v Praze, v Kozí ulici. 

Text, který popisoval napadení jedné ze zákaznic personálem, se lavinovitě šířil od uživatele k 

uživateli během několika dní doslova obletěl Čechy a dorazil k mnoho set tisícům lidí. Situace 

byla vymyšlená (Doležal 2003) a e-mail se stal jedním z nejznámějších podvodných mailů (tzv. 

hoaxů). Důvodů, proč se e-mail šířil tak rychle bylo několik. Naléhavá zpráva byla sepsána 

dovedně, obsahovala informace o skandálním jednání obsluhy a výzvu k dalšímu šíření zprávy, 

potažmo bojkotu restaurace. Hlavním důvodem však bylo „sesíťování“, efektivním propojením 

účastníků interakce mezi sebou. Z počátku hlavně pomocí e-mailu, posléze i ústním podáním. A o 

propojeních tu budeme mluvit především. 

Řetězové šíření podvodných e-mailů. Tvořící se fronty na banány v reálném socialismu. Počátek 

americké války o nezávislost bitvou u Concordu. Velikost vesničky domorodých obyvatel 

v Tierra del Feugo. Šíření AIDS. Popularita filmu Záhada Blair Witch. Efektivní organizační 

struktura. Weby určené pro seznamování teenagerů i profesionálů. Struktura teroristické 

organizace al-Ká´ída. Všechny tyto prvky mají něco společného. Sociální sítě. Pomyslné linky, 

které nás spojují s ostatními, které ovlivňují naše rozhodovací procesy, výkonnost firem, 

úspěšnost libovolných produktů. 

1.1 Případ Cold Mountain 

Když v květnu 1997 poprvé vyšla kniha s názvem Cold Mountain, málokdo o ní věděl 

(Amazon.com 2008). Vyšla v nákladu 26 tisíc výtisků (Rosen 2002, 83), což by odpovídalo 

vydání 870 výtisků u nás. Bez počáteční propagace a navzdory naprosto neznámému autoru, se 

jí do konce roku 2002 prodalo pouze ve Spojených státech 2,8 milionu kusů (Arnold 2008), 

přičemž největší podíl na jejím rozšíření měl tzv. word-of-mouth marketing, neboli šeptanda (v 

originále buzz) (Rosen 2002, 83). A na ní se dá velmi pěkně ukázat, jak sociální sítě fungují - 

například při šíření informací. 
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Výzkum Katze a Lazarsfelda z roku 1955 ukazoval, že při šíření informací hrají hlavní roli tzv. 

Opinion leadeři, lidé s vlivem na ostatní (ve smyslu změny názoru), kteří si zároveň všímají 

aktuálního dění a interpretují ho ostatním. Vešel ve známost jako Two step flow theory 

(University of Twente 2004). Šeptanda se v tomto případě šířila i jinými kanály (Rosen 2002, 

85), jako rodinami, přes přátele, kteří nebyli opinion leadery a můžeme zde vystopovat i jakýsi 

obrácený tok informací Lazarsfeldovy teorie – lidé knihu ve vysokém počtu začali hodnotit např. 

na Amazon.com (v době psaní této práce měla Cold Mountain něco přes 1500 uživatelských 

recenzí). Je to tedy tok přesně opačný, než by se dal očekávat. Co pomáhá takové zprávě se šířit? 

Je to jednak energie, kterou lidé investují do předávání informace - lépe řečeno motivace, kterou 

lidé pro předání mají – v případě podvodného mailu to bylo varování před špatnou zkušeností a 

zároveň senzační zpráva, v případě rozletu zprávy o knížce to bylo nadšení a zážitek z přečtené 

knížky, jednak důvěra, kterou ke sdělení vysílajícímu člověku máme. Ta záleží vaší vzájemné 

historii, jeho reputaci a našem celkovému názoru na něj (Rosen 2002, 91). Ve Word-of-mouth 

marketingu, tedy ve sdělení zaměřené na doporučení nějakého zboží nebo služby má nad to asi 

nejdůležitější váhu pravdivost sdělení, jakési sdílení zkušenosti. Proto je důležité, aby byla 

zkušenost autentická, respektive aby byla služba nebo výrobek opravdu kvalitní a šeptanda se 

šířila vlastními silami (Rosen 2002, 86).  

Bakalářskou práci na toto téma jsem si nevybral náhodou. Po dlouhých diskusích s mým 

tutorem, změně tématu, ještě delších a ještě více inspirativnějších diskusích a opětovné změně 

tématu jsme se shodli, že přehledová studie o sociálních sítích bude nejvíce prospěšná jak mě, 

tak i někomu dalšímu. Nemám rád, když píšu něco jen proto, abych něco napsal, motivuje mne, 

když má moje práce reálný užitek i pro ostatní. Aspirací této práce je, aby se posléze stala 

jakýmsi základem pro skripta, protože v českém jazyce, neexistuje k tomuto tématu vhodná 

literatura, postihující stručně a jasně dané téma. Jakákoli jiná prakticky také ne.  

Rád bych věřil tomu, že mi znalost sociálních sítí, které jsem během psaní této práce docílil, 

pomůže k dalšímu rozvoji v oblasti skupinové dynamiky, celkově k vyjasnění tématu sociálních 

sítí a možnostech pro jejich další zkoumání. Co zde naleznete? Relevantní teoretické základy, 
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nejznámější výzkumy a sociálně psychologické experimenty týkající se sociálních sítí, stručně 

zmíním historii a význačné postavy tohoto multidisciplinárního oboru a na jednoduchých 

příkladech si ukážeme, jak sítě fungují, kde se dají s úspěchem využít. Poslední kapitola pak 

pojednává o jejich budoucností. Pojďme na to. 

2 Teoretické základy 

V této kapitole popisuji, na čem je založená mezilidská komunikace, co k ní lidské bytosti 

vede, jakým pojmem k sítím přispěl Pierre Bourdieu, popíšeme si druhy sociálního 

kapitálu, zjistíme, že k setkání s dalajlámou má každý z nás blíže, než si myslí a nakonec 

zvíme, z jakého důvodu má i ta nejpočetnější, reálná skupina maximálně 150 členů. 

2.1 Proč lidé touží komunikovat a spojovat se?   

Touha po komunikaci a po sdružování je s námi odjakživa (Hewstone a Stroebe 2006, 447). 

Rosen (Rosen 2002, 30-39) a další uvádějí několik důvodů a příčin, které nás motivují 

komunikovat. Jsou to: 

Naprogramovanost ke komunikaci. Evolučním procesem byli lidé nuceni sdílet informace o 

tom, kde je k dispozici jídlo, jaká hrozí aktuálně nebezpečí. Ne nutně teď musíme vědět, kde se 

vyskytuje nejbližší mamut, ale stále spoléháme na typy ostatních. 

Náležení. Lidé z podstaty touží být součástí nějakého kolektivu (Forsyth 1998, 67). Mluví o tom i 

Maslowova pyramida potřeb, kde jsou sociální potřeby jako sdružování, přátelství apod. Hned za 

potřebami fyziologickými a potřebou bezpečí (Veber 2001, 65). 

Spojování. Naši předci - primáti - používali ke spojování a udržování sociálních vazeb ve 

skupině výskání. Skupiny nebyly tak rozsáhlé a vytváření aliancí a klik šlo i pomocí poskytování 

„služeb“. Dunbar tvrdí, že jak se skupina postupně zvětšovalo, výskání se stávalo méně a méně 

praktickým a jazyk se stal jeho vhodným nástupcem (Dunbar a Shultz, Evolution in the Social 

Brain 2007). Nyní udržujeme sociální vazby pomocí face-to-face komunikace, telefonátů, mailů 

apod., často pomocí tzv. „small talků“, což je neformální konverzace definovaná pouze svým 

účelem: komunikace (Wikipedia.org, Small talk 2008). Taková komunikace se týká např. 
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nejnovějších událostí („Slyšel jsi, co se stalo včera na patře?“), produktů („Už jste viděli Čelisti IV: 

pomsta?“) nebo obligátních rozhovorů o počasí. 

Touha po porozumění světu. Existuje obecně lidská tendence strukturovat si informace do 

smysluplných celků a touha po porozumění světu (Švec 2006, 34). Lidé chtějí vědět, co se děje 

okolo nich a co to pro ně znamená. Je to důvod, proč se ptáme, co se skrývá za modelem 

elaborace nebo z jakého důvodu je v Čechách tak populární.  

Snížení rizika a nejistoty. Na lidi z našeho okruhu se také obyčejně obracíme v okamžiku, kdy 

si nejsme něčím jisti a víme, že ten druhý je na danou věc expertem, nebo alespoň ví více nežli 

my. Takové témata se mohou týkat stejně tak nákupu nové mrazničky, jako zkušeností s 

možnostmi odhalení při opisování bakalářské práce. Lidé jednoduše u důležitých rozhodnutí 

spoléhají na radu ostatních (Kilduff and Tsai 2003, 5) 

Přesvědčování. Chceme-li něčeho dosáhnout nebo docílit změny postoje u druhého, musíme 

s ním komunikovat. Zároveň si pomocí přesvědčování nebo vyjednávání zvyšujeme vliv a moc 

(Forsyth 1998, 67). 

Zmírnění stresu a napětí, sociální podpora. Ať už jde o stížnosti na našeho nadřízeného, 

rozmluvu o poslední partnerské hádce končící zápasem ve volném stylu nebo rozšiřování tzv. 

urban legends („Prý se máš v tramvaji koukat, na co si sedáš, jsou tam nastražené použité 

jehly!“), lidé komunikují i proto, aby zmírnili vnitřní tenze. 

K těmto interní motivy můžeme ještě přidat motivy specifické pro on-line sociální sítě. Prvním je 

komunikovat více s lidmi, které znám a věřím jim (navyšovat svůj sociální kapitál zvýšenou 

komunikací), druhým je zvýšení konektivity a s tím související „dosažitelnost“ skrze sociální síť 

(Lunn 2007), tedy navýšení sociálního kapitálu akumulací počtu kontaktů. 

Co je ale vlastně sociální kapitál? 



 

   11 

 

2.2 Sociální kapitál 

Pojem sociální kapitál přichází s teorií Pierra Bourdieho, ačkoli v jiném pojmenování je uvažován 

v některých pracích již od 20. let minulého století (Smith 2008). Oproti pojmu lidského kapitálu, 

používaného ekonomy, který vyjadřuje nahromaděné vědomosti coby jeden z výrobních faktorů 

(Holman 2002, 241), je sociální kapitál pojmem širším, který bere v úvahu vztahy mezi lidmi a 

pokládá je za klíčový prvek (Field 2003, 1-2). V obecné rovině panuje shoda ještě na tom, že 

určité uspořádání sociálního kapitálu má značný vliv na snížení kriminality v komunitě, větší 

školní úspěchy, zlepšení zdraví, ekonomický růst a vice versa (Smith 2008). Nekonfliktní je také 

Fukuyamova definice, která říká, že „sociální kapitál můžeme definovat prostě jako soubor 

neformálních hodnot nebo norem, kterými se řídí příslušníci určité skupiny které jim umožňují 

spolupracovat“ (Fukuyama 2006, 29). Dále už se ovšem pohledy rozcházejí.  Pierre Bourdieu vidí 

sociální kapitál jako nástroj reprodukce dominantní třídy, který dopomáhá k získání určitého 

statusu a doslova píše, že je to 

„Množina aktuálních nebo potenciálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé sítě 

více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině, 

které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými 

oprávněními“ 

          (Šafr 2007, 7) 

V jeho podání je tedy sociální kapitál příznakem elit (i když se nutně nemusel vázat na 

ekonomický kapitál), vztahy vycházejí z dané, málo dynamické sítě a síť neslouží k „obecnému“ 

prospěchu (Smith 2008). Tomuto přístupu, který zastával například ještě Ronald S. Burt (Šafr 

2007, 5), říkáme individuální pojetí sociálního kapitálu. Jak jistě lze uhodnout, opakem je pojetí 

kolektivní, postavené na Colemanově knize „Foundations of Social Theory“ (1994) a klíčové práci 

Roberta Putnama „Bowling Alone“ (2000). Putnam definuje sociální kapitál jako strukturu vztahů 

mezi aktéry, jejichž výbava jim usnadňuje komunikaci v rámci struktury. Sociální kapitál by měl 

být jakýmsi spojením mezi mikro a makro sociologií (Šafr 2007, 9). Zajímavě doplňuje tuto vizi 

Michael Woolcock, který rozlišuje kolektivní sociální kapitál (Smith 2008) na kapitál Bonding 
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social capital (silné vazby, např. na rodinu, blízké, sousedy), Bridging social capital (méně silné 

vazby, spolupracovníci, vzdálenější přátelé (zde se shoduje s Granovetterovou ideou slabých 

vazeb) a Linking social capital, který propojuje vzájemně vzdálené a nepříbuzné osoby za účelem 

sdílení prostředků. 

V návaznosti na předchozí odstavec shrnuje Šafr (Šafr 2007, 25) Colemanovu argumentaci, která 

poukazuje na to, proč kolektivní kapitál není kapitálem. Kolektivní kapitál není směnitelný a 

nelze do něj přímo investovat (těžko ho lze za něco vyměnit, nebo zaplatit za něj x tisíc korun, 

rozdíl oproti lidskému kapitálu, který investovatelný, i když ne směnitelný je), nepředstavuje 

investici do budoucna ani současnou spotřebu, nemá náklady příležitostí (není čeho se vzdát), 

nikdo ho nevlastní (vezměme v potaz, že je to kapitál celé skupiny, ne jednotlivce), užíváním 

nedochází k opotřebení, naopak spíše k posílení. Jako vhodnější předkládá pojem společenský 

potenciál.  

2.3 Šest stupňů odloučení, aneb kdo je Karl Bunyan? 

Sociální aplikace Facebook nabízí možnost změřit si, jak daleko jsou její uživatelé od autora 

jedné z aplikací, nazvané „6 degrees of separation“, tj. přes kolik lidí se s nimi známe nebo přes 

kolik lidí jsme schopni je oslovit, pakliže bychom nechtěli je oslovit napřímo. Karl Bunyan je 

softwarový inženýr z Londýna (Bunyan 2008) a jinak z profilu běžného uživatele Facebooku 

nevybočuje. Jak daleko má běžný středoevropan přes své přátele a známé ke Karlu Bunyanovi? 

Předpokládal jsem, že se k softwarovému inženýru mohu dostat přes své kamarády vývojáře 

v IT. Byl jsem velmi překvapen, že ani jedna z tří - na sobě nezávislých - cest nevedla v prvních 

krocích přes nikoho, kdo by měl s počítači cokoli společného. Dvě cesty vedly přes mé spolužáky 

ze sociologie Lindu Vacatovou a Adama Gajdoše, další přes spolužačku z oboru marketingové 

komunikace Ivu Fišerovou. Téměř s určitostí mohu říci, že se vzájemně neznají a že s počítači 

nemají kromě uživatelské zkušenosti vůbec nic společného. Dalším mým překvapením bylo, přes 

kolik kontaktů bylo potřeba jít. Aplikace našla tři cesty o šesti krocích, což znamená, že mezi 

mnou a Karlem Bunyanem a principielně mezi kýmkoli jiným bude něco kolem pouhých pěti lidí, 



 

   13 

 

kteří nás „dělí“. Oficiální statistika aplikace udává, že průměrný počet kroků ke Karlovi je 5.73 

(Facebook.com 2008). 

Máte-li pocit, že jsem objevil Ameriku, máte pravdu. Experiment známý pod jménem „Six degrees  

of separation“ nebo též „Small Word phenomenon“ provedl Stanley Milgram v 60. letech minulého 

století. Původní experiment (Milgram a Travers 1969, 425) zkoumal průměrnou vzdálenost 

v sociálních sítích pomocí zaslání dopisu vybrané osobě v Massachusetts náhodně vybranými 

lidmi z Bostonu a Nebrasky. Z takřka tří set zásilek dorazilo do cíle 64, s průměrným počtem 5.2 

kroků. Podobné výzkumy byly prováděny i s jinými, specifičtějšími sociálními sítěmi, jako např. 

s hollywoodskými herci, kde byl průměrný počet spojení mezi dvěma herci 2-31 (Kevin Beacon‘s 

Game, (Barabási 2005, 65)) nebo mezi matematiky, kde je dodnes velmi populární tzv. Ërdosovo 

číslo, udávající jak „daleko“ jsou autoři vědeckých článků od Paula Ërdose (Barabási 2005, 52). 

2.4 Potřást si rukou s Dalajlámou 

Jako nejmarkantnější příklad fenoménu malého světa si vezměme sami sebe a zkusme si 

představit, jak bychom se mohli spojit kupříkladu s Dalajlámou. Kohože známe, kdo zná 

Dalajlámu? Napřímo zřejmě nikoho, ale kupříkladu já znám jako vyučujícího garanta oboru 

marketingové komunikace na FSV, doktora Dolanského. Ten se určitě zná s bývalým vyučujícím 

na fakultě a též bývalým mluvčím prezidenta Havla Ladislavem Špačkem. Ten pobýval v Havlově 

blízkosti několik let a samotný Václav Havel se s Dalajlámou setkal dokonce několikrát, 

naposledy v říjnu 2003 (BBC 2003). 

Koncept, o kterém mluvím, nepředkládá tezi dosažitelnosti všech všemi v několika krocích. 

Stejně tak není v reálu použitelným konceptem, neb to, že známe někoho, kdo zná někoho, ještě 

neznamená, že pro nás byť hýbne prstem. Tak, jak ho chápu já, tvrdí, že máme k ostatním 

obyvatelům planety mnohem blíže, než si často můžeme myslet.  

 
                                                           

1
 Například Zděněk Svěrák má podle stránek http://www.thekevinbacongame.com/ Baconovo číslo 3. Bacon 

hrál ve filmu „Nixon“ s Toby Jonesem hrajícím s Miroslavem Táborským ve filmu Bídníci (1998) a ten hrál se 

Zdeňkem Svěrákem např. ve Vratných lahvích. 
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2.5 Jak velká je velká? 

Určitě se shodneme na tom, že více kontaktů také znamená více potřebné námahy, abychom si 

kontakty uchovali. Čím více máme kontaktů, tím více si potřebujeme pamatovat údajů jako: 

jména, důležitá data, náš vztah k nim, vztah kontaktů k ostatním, vzájemné „pozornosti“ apod.

  Ve velkých skupinách je obtížné vůbec „dosáhnout“ na všechny členy, z čehož potom 

vyplývá např. malá vzájemná závislost a je nutné skupinu stále více strukturovat (Forsyth 1998, 

6). Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že množství kontaktů negativně ovlivňuje jejich 

celkovou kvalitu (Allen, Dunbar, Altruistic Punishment, and Meta-Moderation 2005). Jak velká 

skupina je tedy vhodná? Je zřejmé, že odpověď nebude jedna, počet lidí ve skupině se bude lišit 

skupinovými cíli a také předpokládaným způsobem komunikace (Allen 2004). Překvapivě se ale 

bude lišit i v případě, případě, že není zřejmý příspěvek jednotlivců ke společné práci ((Forsyth 

1998, 289), v případě pracovních týmů). 

150. Maximálně tak velké jsou komunity Hutteritů v Severní Americe (Gladwell 2007, 157). 

153.5. Tolik je horní maximum velikosti sociální skupiny v západních zemích podle množství 

odeslaných přání k vánocům (Dunbar a Hill, Social Network Size in Humans 2003, 53). Na číslo 

150, coby velikost skupiny narážíme v mnoha antropologických studiích, také funkční vojenské 

jednotky nemají více než 200 mužů (Gladwell 2007, 157). Sto padesát (a méně) je tedy velmi 

pravděpodobně číslo dané nám evolučním vývojem při kterém jsme schopni reálně uvažovat o 

skupině jako o celku. Podle antropologa Robina Dunbara, který s tímto objevem přišel, se mu 

říká „Dunbarovo číslo“.  

Jak víme z každodenní reality, skupiny bývají o mnoho menší. Allen např. tvrdí, že skupina, která 

na sobě není životně závislá a nespoléhá jen sama na sebe má mezi 60 až 90 členy (Allen, 

Dunbar, Altruistic Punishment, and Meta-Moderation 2005). Zajímavý výzkum na toto téma 

publikoval Fehr, který testoval míru ochoty kooperace v závislosti na velikosti skupiny. 

Počítačovou simulací tzv. „vězňova dilematu“ pro více účastníků zjistil, že míra kooperace závisí 

na velikosti skupiny a na možnosti skupiny nekooperující účastníky trestat, přičemž nejvyšší 
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míry spolupráce se dosahuje při počtu do 8 účastníků a poté ochota ke spolupráci výrazně klesá 

(Fehr a Fischbacher 2003, 790). 

 

Obrázek 1 - Fehrův výzkum závislosti míry spolupráce na velikosti skupiny. 

Červená linka ukazuje stav, kdy bylo možné trestat narušitele a ty kteří se 

nechtěli podílet na potrestání, zelená trestání pouze narušitelů a modrá stav bez 

možného trustu komukoli.  

Zdroj: http://www.lifewithalacrity.com/2005/03/dunbar_altruist.html 

Existují různá dělení skupin podle velikosti, za nejvíce empiricky prozkoumané považuji dělení 

Dunbarovo (Dunbar, Zhou, a další 2005, 440). Podle něj skupiny můžeme rozdělit na klíčové 

(hledáme v nich emoční podporu a jistotu (mají 3-5 členů)), větší skupinou jsou solidární skupiny 

(sympathy groups) o 12 – 20 členech, se kterými máme zvláštní pouta a jsme s nimi v kontaktu 

minimálně jednou měsíčně a dřívější výzkumy ukazují na existenci ještě větších skupin (říkejme 

jim výběrové skupiny nebo ustáleným termínem z jiného oboru: antropologické vesnice), které se 

seskládají z cca. 30-50 jedinců (velikost přechodného tábora tlupy pravěkých lovců), jsou 

nestabilní v čase a jejich osazenstvo se rekrutuje ze skupiny výše zmiňovaných 150 lidí. 
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Za užitečné považuji zmínit ještě výzkum V. A. Graicunase, který pro efektivní komunikaci 

v pracovním kolektivu doporučuje mít maximálně šest lidí, respektive šéfa pět podřízených. Na 

základě předchozích výzkumů navrhuje Allen (Allen 2004) empiricky nepodložený graf 

celkového uspokojení ze spolupráce (která je velkou měrou umožněna kvalitní komunikací). 

 

Obrázek 2 - McGrathův model uspokojení ze spolupráce v závislosti na velikosti skupiny.  

Zdroj: http://www.lifewithalacrity.com/2005/03/dunbar_altruist.html 

2.6 Shrnutí 

Dozvěděli jsme se, že lidé jsou ke komunikaci „naprogramováni“ a spojování jim slouží 

k uspokojování jejich potřeb, redukci stresu, nejistot apod. Sociální kapitál (síť vztahů a norem) 

jim slouží jako jeden z hlavních prvků udržování takových komunikací. Standardní velikostí 

skupiny, se kterou člověk komunikuje je podle stupně blízkosti 3-5, 12-20 nebo maximálně 150 

členů. Koncept malého světa nám k tomu přidává informaci, že existuje překvapivě malá 

vzdálenost mezi libovolně zvolenými lidmi, přičemž se udává, že průměrná vzdálenost mezi nimi 

je kolem 6 kroků.  
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3 Historie sociálních sítí 

Sesíťování je jedním z fenoménů moderní doby. K jeho rozšíření přispělo mnoho 

technických vynálezů stejně tak jako řada prací ze zdánlivě rozdílných oborů jako 

lingvistika, fyzika, antropologie, psychoterapie, epidemiologie nebo sociologie. 

Nejdůležitější příspěvky k budování síťové teorie si představíme v této kapitole. Nebudou 

chybět nejvýznamnější sociologové jako Tönnies nebo Simmel, psycholog Moreno nebo 

matematik Euler. 

První krok k ustavení sociálních sítí paradoxně neudělal žádný sociolog, vlastně ani žádný 

sociální vědec. V roce 1836 přišel Leonhard Euler s řešením problému, který do té doby 

zaměstnával obyvatele pruského Königsbergu, nynějšího Kalingradu (Mathforum.org, 2004). Na 

řece Pergole, protékající městem jsou dva ostrovy, které s pevninou i mezi sebou spojovalo 7 

mostů. Bylo možné tyto mosty přejít tak, aby byl každý most překročen pouze a právě jednou?   

 

Obrázek 3 – Königsbergské mosty. Zdroj: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kép:Konigsberg_bridges.png 

Pro budoucnost sociálních sítí nebyl revoluční ani tak důkaz samotný (totiž, že mosty přejít 

nelze), ale spíše přístup, jaký Euler zvolil. Oba dva břehy a ostrovy zaměnil za body a z mostů, 

které je spojovaly, udělal hrany (v některých publikacích se též používá slovo vazba) a položil 

tak základy teorii grafů, která umožňuje sociální sítě vůbec zobrazovat. Jedna z nejzajímavějších 

topologických vlastností, na kterou Euler mimoděk přišel, je, že i malé změny (v tomto případě 
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např. vystavění dalšího mostu) v klíčových bodech znamenají velké změny v chování sítě. 

(Barabási 2005, 18-19) 

Dá se říci, že podnět k rozvoji dostávají sociální sítě i nejvýznamnějších sociologických pracích. 

Teoretická koncepce „Gemeinschaft and Gesellschaft“ popisující dvě základní formy lidského 

soužití, kterou v roce 1887 představil Ferdinand Tönnies, tvrdí, že v „pospolitosti“ existují vazby, 

které umožňují vzájemnou důvěru a sdílení hodnot a že „společnost“ představuje mj. jinou formu 

vazeb, neosobních, účelových a formálních (Britannica 2008), čili Tönnies poukazuje na vazby, 

které mezi lidmi existují, a kvalitativně mezi nimi rozlišuje. Tönniesův současník, Georg Simmel 

přichází s myšlenkou pouta (z anglického tie), kterými jsou jedinci spojeni a rozvádí ji, když 

rozlišuje mezi druhy pout, které nalezneme ve dvojici a jak tyto pouta ovlivňují normy chování 

v triádách a větších skupinách (Dekker 2006, 2-3).  

Z psychoterapeutického směru ovlivnil sociální sítě nejvíce zřejmě Jacob Moreno (od 30. let 

minulého století), který první použil psychoterapeutických metod (kontrolované pozorování 

společně s dotazníkovým šetřením v rámci Gestalt přístupu) k výzkumu, jak naše vztahy s lidmi 

okolo nás ovlivňují naše konání a rozvoj osobnosti (J. Scott 2000, 9-10). Zároveň přináší nový 

obor, založený na všech předcházejících objevech – sociometrii. 

3.1 Sociometrie 

Nově vzniklý obor dostal jméno podle latinského „socius“ (společenský) a „metrum“ (měření) a 

byla to první kvalitativní metoda, která se zabývala měřením sociálních vztahů. Ve známost vešla 

zejména díky úspěšnému dlouhodobému výzkumu (1932-38), kdy se na základě fakt získaných 

sociometrickým dotazováním snížila míra útěkovosti v dívčím internátu v New Yorku (Hoffman 

2001). Moreno sám ji nazýval „matematickým studiem psychologických vlastností populace…“ 

(Hoffman 2001, via: Moreno, Jacob (1960). The Sociometry Reader). Na čem je sociometrie 

založena? Na kritériu volby. Ať už je kritérium subjektivní (Jak moc mám někoho rád, s kým se 

přátelím) nebo objektivní (kurz vyjednávání, psaní všemi 10), ze všech zapsaných dat vznikne 

matice, kterou Moreno převáděl na grafický zápis vztahů ve skupině, sociogram (Hoffman 2001). 
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Obrázek 4 - původní sociogram z morenovy knihy Who Shall survive?  

Zdroj: http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume1/images/fig02.gif 

Dalším jménem vhodným k zapamatování je Elizabeth Bott, která rozšířila analýzu sociálních sítí 

o výzkumy sociálních sítí založených na příbuzenství a rodinných vztazích, kde potvrdila rozdíly 

ve vztazích manželských párů v závislosti na druhu vztahů (sociální síti) kolem nich (Kilduff and 

Tsai 2003, 50-51). Zhruba ve stejné době přichází ze zcela jiného oboru (sociální psychologie) 

Festingerova teorie Homophilie, tedy teorie navazování vztahů na základě společné podobnosti, 

která podpořila další, zvláště matematický, výzkum sociálních vazeb (Chaudhry, Marton a 

Shepherd 2007). Zvlášť intenzivně se spojením morenových sociogramů s matematicky 

vyjádřenými daty ze sociálních systémů (matice) zabývali Katz, Forsyth nebo Luce a Perry 

(Wasserman a Faust 1994, 12-13). V tomto bodě sociometrie pomáhá vyvíjející se teorii 

skupinové dynamiky a pomáhá ji definovat a utvářet pojmy jako podskupina, moc, pozice, které 

se posléze stanou jejím základem (Wasserman a Faust 1994, 14). 

V polovině 60. let se vynořilo několik na sobě nezávislých skupin výzkumníků sociálních sítí, 

s rozdílným teoretickým zázemím. Jedna vznikla kolem Harrison Whita a jeho studentů na 

Harvardu: Ivan Chase, Bonnie Erickson, Harriet Friedmann, Mark Granovetter, Stanley Milgram a 

další. Svým způsobem protestovali proti tehdejšímu pojetí sociologie na škole, kdy měl hlavní 

roli strukturální funkcionalista Talcott Parsons (M. Granovetter 2007, 7). Za jedny 

z nejvýznačnějších prací této doby lze považovat Granovetterův Getting a Job z roku 1974 o 

způsobech hledání pracovních příležitostí nebo The Search for an Abortionist od Nancy Howell 
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Lee o pátrání po doktorovi ochotném vykonat potrat. Obě práce odkazovaly na existenci slabých 

vazeb, které mají být vhodné ve vyhledávání zdrojů. Z matematičtějšího pohledu zkoumali sítě 

ve stejnou dobu na Syracuse University v čele s Lintonem Freemanem (L. Freeman 2008) nebo 

na University of Toronto. 

3.2 Shrnutí 

V této kapitole shrnuji nejvýznamnější práce z oboru jako Eulerův důkaz o nemožnosti přechodu 

mostů v Königsbergu, kterým vytvořil základ pro teorii grafů a na které stojí analýza sociálních 

sítí, zmiňuji simmelův pojem pouto (tie), kterým umožnil změnu náhledu na dyadické vztahy a 

vztahy ve triádě. Velmi významnou prací je Morenův dlouhodobý výzkum, kde ukázal 

použitelnost zjištěných sociometrických dat a ustavil některé dodnes používané sociometrické 

piktogramy. Klasickou prací – a to v rámci celé sociologie – jsou pak Getting a Job a Strength of 

Weak Ties Marka Granovettera, poukazující na existenci tzv. slabých vazeb 

4 Základní pojmy 

S jakými pojmy se v souvislosti se sociálními sítěmi operuje? Jaké jsou druhy sítí? Liší se 

manželské role v závislosti na sítí, která je obklopuje? Existují analogie k týmovým rolím 

v sítích? Co jsou to kliky? Jak ovlivňuje důvěra výkonnost týmu? 

4.1 Co je sociální síť a jak vypadá? 

Začněme ještě jednodušeji. Co je to síť? Síť je množina vztahů mezi jejími jednotlivými uzly. Tyto 

vztahy můžeme sledovat buď jako individuální (mikro) struktury nebo jako vlastnosti sítě - 

makro struktury (Kang 2007). Na sítích je zajímavé i to, že mají podobnou strukturu v téměř 

libovolném měřítku. Budeme-li pomocí nich sledovat např. vztahy, můžeme se na ně dívat jako 

na vztahy mezi přáteli, oddálíme-li „zoom“, sledujeme vztahy mezi přáteli a jejich kolegy 

v jednom firemním oddělení, následují vztahy mezi firemními odděleními, vztahy mezi firmami, 

odvětvové vztahy a třeba mezinárodní vztahy. Pokaždé zde najdeme strukturu neskládající se 

z bodů a hran (ties) mezi nimi.  
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Každá síť má svou topologii, tedy podobu. Rozeznáváme tři různé podoby sítí (Barabási 2005, 

142). Centralizovanou, decentralizovanou a rozptýlenou. Internet má například z makropohledu 

rozptýlenou strukturu (klíčové body jako jsou routery a směrovače národních poskytovatelů, 

vysokokapacitní kabely apod. jsou daleko od sebe, dublují se, nejsou ovlivněny náhodným 

výpadkem (Barabási 2005, 146)), zblízka je strukturou decentralizovanou (stačí nám pohled na 

to, jak jsme připojeni doma. Nikoli k páteřní síti, ale přes menší poskytovatele (kabelová televize, 

wifi, modem…) kteří jsou lokálním „centrem“, k větším. Ať už je struktura sítě jakákoli, Ajuha v 

mezinárodním výzkumu firem z chemického odvětví dokazuje, že pro skupiny neexistuje jediná 

nejvhodnější struktura a že se ze struktury sítě nedá usuzovat na její výkonnost nebo efektivitu 

(Ahuja 2000, 448-450). 

 

Obrázek 5 - druhy sítí. Vlevo je síť centralizovaná, uprostřed decentralizovaná, vpravo rozptýlená.  

Zdroj: Barabási 2005, 42 

Nejjednodušší sítí je vztah mezi dvěma uzly (nodes). Mluvíme-li o sociální síti, budou takovými 

uzly dvě osoby. Vztah vyjadřuje čára (hrana) mezi nimi. Na obrázku je vztah bezrozměrný a 

může například vyjadřovat, že oba lidé jsou ve stejné místnosti. (Kadushin 2004, 3). 
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Obrázek 6 - bezrozměrný vztah 

Hranou můžeme vyjádřit i vzájemnou závislost nebo symetričnost vztahu, pokud k ní přidáme 

ještě šipky symbolizující směr závislosti. V tomto případě se může jednat o vzájemnou závislost 

třeba na základě znalosti jména druhého, kdyby vedla šipka jen od a k b, znamenalo by to, že 

pouze A zná jméno B. S tímto typem zobrazení první přišel již zmiňovaný Jacob Moreno (J. Scott 

2000, 9-10). 

 

Obrázek 7 - Nejjednodušší sociální síť 

Zařazením další osoby do grafu vzniká tzv. triáda. Počet vztahů mezi jednotlivými osobami se 

exponenciálně zvýšil. Zatímco před chvílí to byly dohromady čtyři stavy (a zná jméno b, b zná 

jméno a nebo oba znají či neznají svá jména), při třech osobách je už možných vztahů 9 

(Wasserman a Faust 1994).  

 

Obrázek 8 - triáda 
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Trojici se vzájemnými vazbami se přezdívá triáda. Aby se triáda stala úplnou, je podmínkou, aby 

byl počet vazeb plně saturován. V takovém případě se stává tzv. klikou (clique). Ta se výrazně liší 

od dvojice ve vyjednávání, tvorbě koalic a jiných týmových procesech (Kilduff and Tsai 2003, 6). 

Obrázek pod námi symbolizuje náhodně vygenerovanou sociální síť udávající toky komunikace 

ve firmě. Pomůže nám při pochopení základních pojmů v sociálních sítích. 

 

Obrázek 9 - Příklad podoby sociální sítě 

4.2 Slabé vazby 

Co uděláme, až si budeme chtít sehnat nové místo? Na koho se obrátíme? Mark Granovetter  

publikoval v roce 1974 studii popisující způsoby shánění práce u techniků v Massachusetts. 

Nebylo překvapivé, že většina lidí využila při shánění práce svých osobních kontaktů. 

Překvapivé bylo, že většina osobních kontaktů, které lidé při shánění práce využili, nebyli 

v drtivé většině případů přátelé, ale známí, což znamená, že se s dotyčnými lidmi vídali pouze 

příležitostně nebo zřídka. Pouhých 17% se dá vysvětlit jako kontakt přes přátele (Gladwell 2007, 

50). Z jakého důvodu to tak je? 

Naši přátelé se obyčejně pohybují ve stejném prostoru jako my, často se s nimi vídáme a sdílíme 

s nimi informace. S lidmi, se kterými sdílíme společný prostor, se také častěji přátelíme (Scott a 

Carter 1999). Je nepravděpodobné, že bychom v momentě, kdy se začínáme poohlížet po práci, 
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od nich o nějaké vhodné už nevěděli. Pravděpodobnost toho, že naši známí vědí informace, které 

nevíme my je výrazně vyšší, což neplatí jen pro pracovní příležitosti, ale též pro módní trendy, 

drby a v podstatě cokoli, co se dá šířit ústním podáním (Gladwell 2007, 50). Slabé vazby nám 

pomáhají i při vytváření nových idejí, protože nám umožňují podívat se na věc z jiného pohledu. 

Rozdíl mezi silnou a slabou vazbou je (vzájemně) v míře vnímané intimity (nebo svěřování se), 

investovanému času a emoční intenzitě vztahu (Wikipedia.org, Interpersonal ties: Tie 

distinctions 2008). Granovetter svůj článek nazval Síla slabých vazeb (Strength of Weak Ties). 

Slabé vazby propojují skupiny (Granovetter 1973, 1376) spíše než jednotlivce v jedné skupině a 

jsou vhodné k šíření nových idejí nebo zpráv, oproti tomu silné vazby se hodí nejvíce k „akci“ 

(Mayfield 2003) nebo k šíření inovací pomocí opinion leaderů (Borgatti 1998).  

4.3 Ego network 

Pohled na síť z vlastní perspektivy každého jednotlivého uzlu, ať už je uzlem osoba, skupina, 

organizace nebo společnost. V Social Network Analysis se berou v úvahu pouze sousední uzly 

(Neighborhood)(Hanneman a Riddle 2005, 8). Mnoho z hran uzlu je k uzlu přiřazeno, spíše než 

že si je uzel sám vybírá. K takovým může patřit například rodina nebo škola (Kilduff and Tsai 

2003, 105). Dílem jsou nám tedy tyto sítě předurčeny. Nejdůležitější charakteristika Ego 

networks je ukryta v názvu – data, na rozdíl od sběru dat v klasické Social Network Analysis 

sbíráme výhradně od Ega a dostáváme tak jeho pohled na síť, která se vůči klasickému pojetí sítě 

liší a blíží se spíše pohledu na systém z hlediska systemické terapie (Schlippe a Jochen 2006, 42-

43). 

4.4 Centralita (Centrality) 

Centralita udává, jak je jednotlivý bod v sítí důležitý, vzhledem ke své pozici (Freeman 1979, 

217) Je vhodná pro určení tzv. sociometrických hvězd, neboli hubů, což jsou uzly s mnoha 

hranami a vysokým propojovacím potenciálem. Při měření vztahů ve školách to mohou být 

populární studenti, v potravním řetězci nejdůležitější organismy nebo ve firmě tzv. spojovatelé 

(více o nich později). Na obrázku 9 je uzel s nejvyšší centralitou osoba a, která vlastní nejvíce 
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hran a jejím odstraněním by se síť rozdělila na dvě menší. Typů měření centrality je několik 

(University of Notre Dame 2006): 

a) Počet hran (Degree Centrality). Spočívá na myšlence, že nejdůležitější uzly mají 

nejvíce hran. 

b) Prostřednictví (Betweenness). Kolikrát uzel „stojí v cestě“ všem ostatním při 

kalkulaci nejkratší tras. Číslo je průměrováno (Brass 1998). 

c) Blízkost (Closeness). Jak daleko má uzel v počtu propojení k ostatním, s tím, že 

přímé spojení má váhu 1 a každá další hrana méně a méně. 

d) Vážený počet hran (Eigenvector Centrality). Je podobný měření Degree 

centrality a přidává převažování parametrem „důležitosti“ uzlů 

Na první pohled se může zdát, že centralita je za každých okolností pozitivní vlastnost, ale 

v tomto případě nás zdání klame a v následujícím bodu si řekneme proč. 

4.5 Síťové pozice 

Při analýze foremních sociálních sítí přišli Cross a Parker a další na několik jasně 

rozpoznatelných pozic, spojovaných s centralitou, kterých může uzel nabývat (Cross and Parker 

2004, 71-81; Burt 2001; Ansett 2006; Gladwell 2007). 

4.5.1 Komunikátoři (Connectors) 

Lidé s vysokou centralitou. Většinou jsou pro firmu neobyčejně prospěšní, což platí hlavně pro 

tzv. hrdiny (unsung heroes). Propojují ostatní, poskytují informace, předávají je dále a podílejí se 

na řešení problémů. Nejsou formálně uznávaní, odvádějí „černou práci“ a mnohdy jsou oni i 

jejich okolí překvapeni, jakou zastávají v síti pozici. Jejich pravým opakem jsou Úzká hrdla 

(Bottlenecks), která skupinu nejenže neposunují kupředu, ale spíše jí škodí. Ta se ve své 

typologii také liší a jsou tu jednak žáby na prameni, které si udržují informační převahu (ta je 

dána z pozice spojovatele) a využívají ji ke svému prospěchu, popř. k ní ještě přidávají převahu 

založenou na oprávněních (a má přístup k i, j, k a ostatní ho nemají), nebo lidé, jímž práce 

přerostla přes hlavu. Ty přezívejme např. Murphyovci, podle známého Murphyho zákona o 
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pracovních pozicích: „Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se 

neoctne na místě, které není schopen zastávat.“ (Murpyho zákony o zaměstnání nedatováno). 

Každý jistě známe příklady z blízkého okolí.  

Do této kategorie jsem oproti zdrojovému textu zařadil i tzv. information brokers, podle mého 

názoru jsou takřka totožní s komunikátory. 

4.5.2 Spojovatelé (Boundary spanners) 

Na rozdíl od spojovatelů nemusí být ve středu dění, tvoří totiž propojení mezi dvěma 

nezávislými skupinami, oddělenými funkcí (učitelé a studenti), vzdáleností (centrála v Brně, 

pobočka v New Yorku) nebo formální hierarchií skupiny (management a zaměstnanci). Z jakého 

důvodu jsou tak důležití? Schraňují, interpretují a rozesílají informace dovnitř a ven ze skupiny 

směrem k ostatním (i cizím) skupinám a často jsou těmi, kteří přicházejí s inovacemi (Ansett 

2006, 39). Na obrázku 9 má tuto roli osoba b. Roli spojovatele odpovídá též burtovu pojetí 

brokera (Burt 2001, 208). 

4.5.3 Prodavači (Salesmans) 

Malcolm Gladwell v knížce Bod zlomu (Gladwell 2007, 45-47, 55-57, 64-65) navrhuje model 

s rolemi spojovatelů (Connectors), Mavenů a přidává další ryze síťovou roli – Prodavače. Role se 

mírně liší v popisu, ale dá se říci, že naši komunikátoři se blíží jeho pojetí spojovatelů a maveni 

našemu pojetí spojovatelů. Co tedy dělají prodavači? Přesvědčují, jsou charismatičtí, mají 

výborné komunikační dovednosti a jsou schopni nám „prodat“ jakoukoli myšlenku. Sluší se 

dodat, že role charismatika není rolí síťovou, ale spíše individuální. 

4.5.4 Lidé na okraji (Peripheral people) 

V síti pochopitelně nejsou pouze lidé coby sociometrické hvězdy, ale i s několika, jednou nebo 

vůbec žádnými vazbami. Podle příčiny jejich „izolovanosti“ je rozdělujeme na dvě kategorie, 

které jsem si pro přehlednost a snadnější zapamatování nazval trosečníci (stuck on the 

periphery) a Einsteini (intentionaly on the periphery). Trosečníci si svou pozici nevybrali 

dobrovolně, jsou to lidé v kolektivu buď noví, nebo, podle mého, krajně neoblíbení. Einsteini si 
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svou úlohu vybrali a často nesou nelibě, pokud jsou do sítě více zapojováni. Jedná se většinou o 

specialisty (vědce, techniky), kteří zapojením do dalších aktivit jako jsou prezentace a meetingy 

ztrácí čas, který by – podle jejich mínění – mohli využít efektivněji (Cross and Parker 2004, 81-

83). Též mne napadá možnost extrémních introvertů nebo lidí funkčně nezapadajících do celku 

(uklízeč, který jednou týdně vynese koš). Pozici trosečníka najdeme na obrázku 9 uzel f, einsteiny 

by mohli být uzly j a k. 

4.6 Koeficient shlukování (Clustering coefficient) 

Máte hodně přátel, ale každého z jiné planety? Nebo se přátelíte pouze s lidmi, kteří bydlí ve 

vašem slamu? A jaká je pravděpodobnost, že se znají navzájem? V prvním případě rozhodně 

menší, než ve druhém – tolik nám řekne selský rozum. Ale jak takovou věc změřit? Na to 

odpovídá koeficient shlukování, měřící „hustotu“ sítě kolem určitého bodu. Čím blíže 

maximálnímu stupni provázání (1), tím lépe. Čím blíže 0, tím více se naši přátelé navzájem 

neznají (Barabási 2005, 51). 

 

Obrázek 10 - Příklad ke koeficientu shlukování 

Řekněme, že našimi přáteli jsou uzly b, c, d a i z obrázku 9, tedy dohromady 5 vazeb (hran). 

Vazby na ostatní si odmysleme. Podle vzorce [n (n-1)/2] si spočítáme maximální možný počet 

vazeb (10) a vydělíme ho skutečným počtem vazeb (Brass 1998, 17). Koeficient shlukování vyšel 

0,5, tedy ne příliš propojená síť. S upraveným koeficientem shlukování pracují modely „malého 

světa“ (Barabási 2005, 51), jako například hra Kevina Beacona.  
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Třebaže koeficient shlukování není obecně mezi obyvateli modré planety příliš vysoký (opravdu 

málokdo zná osobně všech 6,5 miliardy lidí), lze i několika málo nenáhodně přidanými vazbami 

docílit velkých „skoků“ v průměrné dosažitelnosti, aniž by se koeficient citelně změnil (Watts a 

Strogatz 1998). Na to, abychom z Horní lužné dosáhli arabského šejka, nepotřebujeme žádat 

někoho v Brně, kdo informaci předá dále směrem na Balkán, Řecko, Turecko a Egypt. Stačí, když 

nám sestřenice odjede do Emirátů na dovolenou. 

4.7 Homophily aneb vrána k vráně sedá 

Tato teorie je základem mnoha síťových a skupinových procesů a její základní myšlenka je 

prostá: Lidé rádi vyhledávají sobě podobné a přidružují se k nim. Porovnáváme se s ostatními, 

vyhodnocujeme s nimi naše nápady, tíhneme k sobě v krizi (Kilduff and Tsai 2003, 52). Lidé nám 

podobní nám obyčejně poskytnou relevantnější informace, mohou nám sdělit svůj pohled na 

aktuální situaci nebo dodat sebevědomí (Forsyth 1998, 97-98). 

Podmínkou Homophilie je sdílení alespoň jednoho sociálního atributu, jako je věk, postavení, 

víra, pohlaví, norma nebo sdílením společného prostoru. Čím více společných atributů, tím 

pravděpodobnější je homophilie mezi dvěma uzly (Kadushin 2004, 5-6). Pomocí homophilie se 

také vytvářejí kliky (více v samostatné kapitole). Každá ze skupin, ke kterým náležíme (studenti 

ISS, fanoušci Jinonického bufetu, přispěvatelé do časopisu Svět myslivosti) na jedné straně 

definuje naši identitu, na straně druhé zvyšuje tlak na dodržování různých skupinových norem, 

což ve svém důsledku paradoxně může vést k oslabování pocitu členství ve skupině a vlivu 

skupiny (Kilduff and Tsai 2003, 52). Počet skupin, ve kterých můžeme být členy je omezen, neb 

členství ve skupině s sebou přináší i náklady jako čas, peníze, energii a „nutnost“ se členy 

skupiny komunikovat a udržovat vztahy (Forsyth 1998, 107). 

4.8 Dosažitelnost (reachability/connectivity)  

Veličina udávající, zda existuje síťová cesta mezi uzlem X a uzlem Y, popř. ji můžeme ji měřit jako 

maximální nebo průměrnou vzdálenost mezi uzly (Brass 1998, 18). Jiné zdroje uvádějí její 

měřitelnost v podobě rozsahu spojení konkrétního uzlu v prvním, druhém nebo třetím kroku 
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(Kilduff and Tsai 2003, 32, 135), tj. kolik lidí jsem schopen oslovit přímo (první krok) a nepřímo 

(druhý, třetí.).  

Sítě s vysokým stupněm dosažitelnosti jsou efektivnější než ostatní, protože k šíření informace 

potřebují méně kroků a dochází tak k menšímu zkreslení (Kilduff and Tsai 2003, 32). Jako 

ukazatel „zdatnosti“ uzlu používá dosažitelnost např. sociální síť pro profesionální kontakty 

LinkedIn.com. Například já jsem měl k 13. 5. 2008 v prvním kroku 21 přímých kontaktů na 

kolegy, ve druhém více jak 600 a ve třetím 18 100 kontaktů. 

4.9 Loose-knit / Close-knit network 

Pojem vymyšlený pro rodinné sociální sítě při výzkumech rodinných vazeb Elizabeth Bottovou. 

Bottová rozeznává dva druhy rodin na základě sítí, které je obklopují: Close-knit networks 

(říkejme jim propletené), s mnoha vazbami mezi uzly sítě a Loose-knit networks (nepropletené), 

pouze s několika vazbami (Micheli 2000). Na těchto sítích potom záviselo rozdělení rolí 

v dyadickém vztahu mezi manželi. Čím propojenější síť, tím bylo jasnější rozdělení role muže a 

ženy a vice versa. Bottová to vysvětluje tím, že páry v méně propojených sítích (Loose-knit 

networks ) musí spoléhat hlavně sami na sebe a např. manžel je nucen zapojovat se do domácích 

prací, každodenní péče o dítě, nákupů apod., naproti tomu v propletených sítích má žena 

k dispozici příbuzné a sousedky, které ji mohou pomoci v pracích, které jsou (byly) považovány 

za ryze ženskou doménu (Kilduff and Tsai 2003, 50-51). 

 
Obrázek 11 - Close-knit network. Zdroj: Kilduff and Tsai 2003, 51 
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Obrázek 12 - Close-knit network. Zdroj: Kilduff and Tsai 2003, 51 

4.10 Reciprocita (Reciprocity/Symmetry) 

Vlastnost dyadického vztahu nebo sítě. V dyadickém vztahu vyjadřuje, zda je vztah opětován, což 

je vyjádřeno obousměrnými šipkami v diagramu. V případě toku informací ukazuje, kterým 

směrem proudí a v takovém případě není reciprocita nutná (vztah je nastavený asymetricky). 

Pokud vyjadřuje např. přátelství, zřídka kdy jsou vazby neopětovány a dochází k tlaku na 

obnovení symetrie, tj. jednostranné posílení vztahu nebo jeho ukončení. Jako vlastnost sítě je to 

poměr mezi symetrickými a asymetrickými hranami popř. poměr asymetrických hran 

k celkovému počtu hran v síti. Kdyby byla za síť považována triáda z obrázku 9, byl by poměr 

2/1 ve prospěch asymetrických (Kilduff and Tsai 2003, 33,135). 

4.11 Klika (Clique) 

Máte-li na VŠ přátele, máte kliku. Tak nějak by se asi nejstručněji dala klika charakterizovat. 

Formálněji to učinil třeba Hanneman (Hanneman a Riddle 2005, 79): „Klika je podmnožina sítě, 

ve které jsou oproti ostatním uzly blíže a intenzivněji svázány mezi sebou“. Klika má minimálně 

dva, ale obvykleji tři uzly. Podmínkou vzniku je, aby v úplné klice byly všechny uzly provázány 

mezi sebou a to maximálně na vzdálenost 1 (Borgatti, Basic Social Network Concepts 2002, 49). 

Taková klika má koeficient shlukování 1. Dalším důležitým a ne často zmiňovaným faktem je, že 

ne každá plně propojená triáda je zároveň klikou. Aby mohla uplatňovat svůj vliv, musí též být 

propojena se zbytkem sítě (Borgatti, Basic Social Network Concepts 2002, 49).  

Kliky jsou v sítích běžným jevem, co je však činí důležitými je jejich vliv na efektivitu. 

Nejefektivnější (výzkum zdravotních pojišťoven v USA, Provan & Sebastian z roku 1998) se 
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ukázaly ty sítě, které měly celkově malou hustotu hran a nejméně klik ze všech zkoumaných, ale 

nejvíce překryvů mezi klikami (Kilduff and Tsai 2003, 47). V klikách, narozdíl od dyád, dochází 

ke snížení konfliktnosti, jednak díky umenšené vyjednávací moci jednotlivce - hrozba odchodu 

ještě neznamená konec vzájemných vztahů, jednak protože v případě hrozícího konfliktu mlže 

nastoupit třetí člen jako vyjednavač, moderátor apod. (Nooteboom a Six 2003, 33). 

 

Obrázek 13 - Vzájemně propojené kliky 

Jak tušíme, důvod vzniku klik je vzájemná (vnímaná) blízkost, či nějaká společná vlastnost 

(homophily). Např. výzkum tisíců obyvatel federálních věznic (Killworth a Bernard 1997) ukázal 

stovky různých skupin a klik, rozdělených podle rasy, země původu a zločinu, kterého se vezni 

dopustili. Ve věznici našli jedinou kliku, která se vymykala – 3 vězni, spojení pevnými vazbami, 

kteří neměli společného téměř nic. Zatímco výzkumníci tápali nad původem kliky, všichni tři 

z věznice uprchli. Společný cíl je také dostatečnou motivací k vytvoření kliky (Rosen 2002, 63). 

4.12 Zdatnost (Fitness) 

Zatím jsme nenarazili na vlastnost, která je vyjadřuje přitažlivostí uzlu. Mluvili jsme pouze o tom, 

jak a proč se lidé spojují, ale ne KE KOMU. Z vlastní zkušenosti víme, že někteří lidé jsou nám 

sympatičtější. Na některé bychom nejraději zapomněli. Pokud si můžeme vybrat, zcela 

samozřejmě volíme při spojování ty sympatičtější, charismatičtější, bohatší, hezčí, chytřejší 

apod. V konkurenci vazeb si vybíráme pro nás nejvhodnější. Barabásiho teoretický model 

(Barabási 2005, 98) umožňuje každému bodu sítě přiřadit mu jeho zdatnost a zjednodušeně 

řečeno - predikovat jeho budoucí úspěšnost v připojování se k síti (v součinu s počtem uzlů).  
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4.13 Důvěra v sociálních sítích 

Důvěra je něco jako společný bankovní účet (Robbins a Finley 1995, 140). Na začátku vztahu oba 

vložíme počáteční kapitál, řekněme 1000 Kč. Částka na účtu roste společně s tím, jak dodržujeme 

nastavená pravidla a normy a jak jsme spolehliví. Nebo si částku vybereme najednou. Potom se 

ale nesmíme divit, že nám nikdo nechce půjčit…  

Z jakého důvodu je důvěra důležitá? Lidé se mohou na druhé spolehnout, efektivněji 

spolupracují, jsou ochotni si pomáhat a vzájemnou důvěrou si usnadňují komunikaci. Tam, kde 

schází počáteční důvěra, jsou lidé méně ochotni být upřímní, aby partner nezneužil informace 

proti nim (Nooteboom a Six 2003, 32-33). K nastavení počáteční důvěry a jejímu trvání po dobu 

zapojení do skupiny jsou důležitá vnitroskupinová pravidla a normy. Tak jako zákony ovlivňují 

jednání člověka „vně“ skupiny, normy a pravidla určují jednání jednotlivce uvnitř (jedná se o 

nastavení hierarchie vztahů, způsoby řešení konfliktů, sdílení informací, komunikační normy, 

dress code aj.). Hrozba sankcí (byť třeba neformálních) usměrňuje jednání členů skupiny, činí 

jejich jednání předvídatelnějším a nastavuje předpoklady pro vzájemnou důvěru (Nooteboom a 

Six 2003, 60-64). 

4.14  Strukturální mezera (Structural hole) 

Vycházíme-li z toho, že nejlepší síťová pozice uzlu je taková, kdy má uzel mnoho kontaktů a 

žádný nebo jen malá část z nich je redundantních, tj. vede ke stejným lidem (Šafr 2007, 17), je 

konkurenční výhodou takovou pozici držet. Taková pozice totiž zaplňuje tzv. „strukturální 

mezery“, místa, kde mezi uzly nejsou žádné hrany, většinou mezi skupinami. Na obou stranách 

„mezery“ plynou rozlišné informace a je nutné je přeposílat či překládat (překlad si představuji 

jako redukci či doplnění informace o nezbytné prvky potřebné pro druhou skupinu, řekněme 

např. přeložení nového 20 stránkového ministerského nařízení o zákazu modrých cviček se 

zajíčky žákům 2. ročníku ZŠ). Jestliže v síti existuje uzel překlenující dvě sítě, Burt ho zve 

brokerem. V opačném případě je v síti mezera, která toku informací brání a nazývá ji izolantem 

(Burt 2001, 208). 
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4.15 Social Network Analysis (SNA) 

Do výčtu nezbytých pojmů jsem se rozhodl zařadit i SNA, třebaže pokrývá v podstatě veškeré 

pojmy, které jsem v práci uváděl, a proto ji zmiňuji až teď, snad ještě není pozdě pro její definici: 

Jedná se soubor technik, které se používají ke studiu výměny zdrojů a informací mezi 

jednotlivými uzly sítě (Haythornthwaite 2002). Její pomocí získáváme informace o jednotlivých 

hranách a uzlech, které můžeme použít pro identifikaci klíčových bodů v síti a případnou úpravu 

struktury sítě.  

4.16 Shrnutí 

V této kapitole jsme si uvedli tři druhy topologického dělení sociálních sítí (centralizovaná, 

decentralizovaná, rozptýlená), popsali několik nejznámějších síťových rolí jako jsou 

komunikátoři, spojovatelé nebo lidé na okraji, definovali jak vypadají kliky a proč jsou důležité 

(zvyšují efektivitu týmů) a shrnuli důležité pojmy social network analysis jako centralita, 

strukturální mezera, homophilie, dosažitelnost nebo ego-network. 
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5 Aplikace sociálních sítí 

Jak předejít celosvětovým pandemiím rychle se šířících nemocí? Proč v případě pohlavně 

přenosných nemocí léčit zejména prostitutky? Kdo jsou lidé, ke kterým se obracíme, když 

uvažujeme o nákupu neznámé služby nebo výrobku? Co jsou to sociomapy?  

5.1 Reálné sociometrické hvězdy 

V květnu 1962 plul Nor Arvid Noe na lodi Hoegh Aronde do Kamerunu, kde „chytil“ kapavku. 

V roce 1964 s toutéž lodí do Keni, na opačné straně afrického kontinentu. Byly to jeho jediné 

plavby do Afriky. O čtyři roky později změnil povolání a stal se řidičem kamionu, často 

směřujícím do západního Německa. I zde býval vídán v blízkosti profesionálních společnic. Když 

v roce 1976 umíral na zánět ledvin, zápal plic a celkové selhání organismu, bylo mu 29 let (Cribb 

1996, 36-37). Stal se první evropskou obětí syndromu získaného selhání imunity – AIDS 

(Kanabus a Allen 2008). 

Gaeton Dugas byl stewardem u aerolinek a nikdy v Africe nebyl. Často ale létal do Evropy a na 

obou kontinentech byl častým návštěvníkem nočních klubů a barů, kde se scházeli 

homosexuálové. Než v roce 1984 zemřel na selhání ledvin, měl podle svých vlastních slov jen 

v Severní Americe více než 2500 sexuálních partnerů, přičemž nejméně 40 z 248 osob 

nakažených virem HIV do dubna 1982 mělo pohlavní styk s ním, nebo s někým, s kým ho měl on 

(Barabási 2005, 123-124). Nebyl prvním, kdo byl nakažen, ani první, kdo na následky nemoci 

zemřel. Spolu s norským námořníkem byl ukázkovým příkladem toho, kterak sociální sítě (v 

tomto případě sexuální) fungují.  

První zdokumentované případy nemoci AIDS pocházejí z Afrického Zairu z roku 1959 (Shannon 

a Pyle 1989), ale k masivnímu šíření dochází až počátkem 80. let, kdy AIDS CDC (Centre for 

Disease Control) prohlašuje za epidemii (Osmond 2003). Jak došlo k tomu, že se z několika 

desítek případů ještě počátkem 80. let, stala celosvětová pandemie, která letos postihne už 36 

milionů lidí? (WHO 2008)  
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Jedním z nejdůležitějších faktorů byla podle Gladwella (Gladwell 2007, 25) tzv. „chytlavost“ 

(Stickiness Factor), která se od doby prvního výskytu viru HIV změnila. Virus zmutoval a stal se 

nebezpečnějším (Shannon a Pyle 1989). Pohledem chytlavosti se můžeme dívat na veškeré 

události v sociálních sítích, které se týkají procesu šíření. Podle Gladwella jde vlastně o sílu, se 

kterou je schopen ten který jev se šířit.  

Celosvětové pandemii pomohl i nárůst objemu přepravy a její zlevnění (Kanabus a Allen 2008). 

S tím ovšem souvisí i míra sexuálních aktivit. Oba muži patřili ke „špičce“ v počtu sexuálních 

partnerů za rok. Rozložení počtu partnerů, stejně jako velká řada dalších skutečností je 

mocninné (Liljeros, a další 2001), tzn. je dáno Gaussovou křivkou, přičemž samotný počet je dán 

schopností získat partnery, stejně jako atraktivitou a motivací pro navazování nových sexuálních 

styků. Závažnou skutečností, která až donedávna unikala vědcům a kterou pomohla odhalit až 

social network analysis je, že pro sexuální sítě neexistují žádná „jádra“ (Core groups) se kterými 

počítají běžné epidemiologické modely, ale pouze decentralizované, bezškálové sítě (tamtéž). 

V takových sítích existují sociometrické hvězdy (lidé s vysokou centralitou), zásadně ovlivňující 

dění v síti (J. Scott 2000, 10). Nebýt tedy lidí jako Gaeton Dugas nebo Arvid Noe a jejich aktivitám 

na cestách světem, virus by nikdy neměl tak velkou možnost se šířit. 

5.1.1 Jak předejít pandemii? 

Zatím se při léčení nesoustřeďujeme na specifickou skupinu klientů. Ať už jde o chřipku nebo o 

AIDS, léčíme důsledky nastalého stavu, popř. se snažíme předejít nákaze u nejrizikovější 

skupiny, což jsou např. pro chřipkové onemocnění lidé s chronickými chorobami srdce a cév, 

dýchacích cest, senioři apod. (Kynčl 2008). Otázkou zůstává, zda se při hrozbě globální 

pandemie - jako je AIDS - nesoustředit na léčení a eliminaci rizik u těch nejexponovanějších – 

přenašečů, sociometrických hvězd. Nese to s sebou otázky zejména morálního rázu. Řekněme, že 

by – hypoteticky – byl vynalezen lék, který by odstranil veškeré viry HIV z organismu. Jak jej 

využít? Komu jej dát? Ve své podstatě by byli přenašeči za svou aktivitu odměňování, 

upřednostňováni oproti ostatním, kteří se o svůj úděl zasloužit nemuseli, kteří se i s HIV mohli 

narodit. Ve své podstatě se tak již děje, i když ne s lékem na AIDS, ale s prevencí vůči AIDS. Podle 
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zdroje, který se mi bohužel nepodařilo dohledat a tak jej berme jako nepodloženou, i když 

pravděpodobnou, zprávu jsou prostitutky v Africe placeny neziskovými organizacemi za to, že si 

na ohanbí nechají henou „vytetovat“ varování ohledně pohlavně přenosných nemocí a 

upozornění na dostupnou možnost ochrany. Spravedlnost je, obávám se, vždy o kus pozadu. 

5.2 Šíření inovací 

Jako první se šířením inovací zabýval francouzský sociolog a kriminalista Gabriel Tarde. 

Publikoval ho těsně před koncem devatenáctého století a znovu byl objeven v souvislosti 

s Lazarsfeldovými pracemi dvoustupňového modelu toku informací (Katz 2006). Tarde 

popisoval, jak se ve Francii šíří móda a přirovnával tento tak k vodní věži: nové módní trendy 

jsou doménou nejvyšších vrstev, odkud se kaskádovitě šíří k vyšší třídě, střední třídě atp. (Rosen 

2002, 81). Je to ale skutečně tak?  

V roce 1996 byl internet daleko méně rozšířený než dnes a nebylo zvykem mít vlastní e-

mailovou schránku, natož pak zdarma. V Sillicon Valley vznikl nápad na e-mailovou schránku 

dostupnou odkudkoli, zdarma pro všechny, výměnou za zobrazování reklamy – Hotmail.com. 

Protože zakladatelé Bhatia a Smith neměli peníze na reklamu, rozhodli se do patky každého 

mailu přidat krátký text propagující Hotmail – „Mějte svůj e-mail na Hotmail.com“ (Get your free 

e-mail at Hotmail.com). Rychlost, s jakou si lidé zakládali účty, byla ohromující. Dva měsíce po 

založení měl Hotmail sto tisíc klientů, po roce a půl 12 milionů (Rosen 2002, 21-22). Nejen že se 

šířil kanály, kterými se šíří běžná „šeptanda“ (rodina, přátelé, spolupracovníci, spolužáci), ale 

také jakoukoli zprávou, která byla přes Hotmailem zaslána. Někdo ale musil se službou začít. 

Vyzkoušet a podělit se s ostatními o to, jak to funguje. Kdo?  

5.2.1 Inovátoři a ti další 

Někdo musí být první, kdo službu/výrobek vyzkouší2. Někdo, kdo je dostatečně nadšený, kdo na 

sebe vezme riziko neúspěchu (zvažme, že pokud bychom si například chtěli kupovat 

                                                           
2
 Na šíření inovací ve školním prostředí existuje sotisfikovaně simulace, resp. hra vytvořená univerzitou 

v Indianě. Jedná se o simulaci procesu přesvědčování školního personálu o výhodnosti přechodu na nový, 

interaktivnější způsob výuky. Najdete ji na: http://www.indiana.edu/~istdemo/. 
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elektromobil, musíme si být jisti, že pro něj u nás existují servisy, že máme kde doplnit energii 

nebo že je alespoň průměrně spolehlivý). Ochotě na sebe vzít riziko se říká zvýšená tolerance 

k riziku. Inovátorů v cílové skupině není moc, cca. 2,5%, udržují více kontaktů mezi skupinami 

(jako boundary spanneři) a přejímají z nich inovace, mají dostatek prostředků k pokrytí 

potenciálních ztrát z nepovedených inovací a obyčejně jsou, alespoň u technologických inovací 

jako byl e-mail, mobilní telefon apod., nadprůměrně technicky zdatní (musí být schopni vyrovnat 

se s problémy, kterým ostatní nečelili, neb nikdo nemá s výrobkem zkušenosti). (Roland 2000) 

Obrázek 14 - Šíření inovací podle E. Rogerse. Zdroj: Rosen 2002, 94 

Dalšími, kteří přejímají inovace hned po inovátorech, jsou tzv. Early adopters (podíl cca. 13.5%). 

Na rozdíl od inovátorů jsou lokálními sociometrickými hvězdami (Roland 2000), v pojetí 

Lazarsfelda Opinion leadery (Katz 2006). Od lidí ve svém okolí nejsou „tak daleko“ 

v inovativnosti jako inovátoři, proto je snadněji přijímají jako vzory a názorové vůdce. Důležité 

je ještě zjištění, že Early adopters, inovátoři ani jakékoli další role v modelu šíření inovací nemají 

své funkce vždy – záleží na konkrétním trhu. Z Early adopters se v jiném případě mohou stát 

třeba i early rejecters, tedy lidé zásadně odmítající inovaci (Rosen 2002, 52). Např. si mohu 

koupit zázračný mixér z teleshoppingu jako jeden z prvních v Republice, ale až do smrti budu 
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hájit model elaborace jako ten nejlepší pro sociologickou analýzu a o ostatních nebudu chtít ani 

slyšet.  

Mezi Inovátory a Early adopters je mezera (chasm). Ta se bere v úvahu při šíření 

technologických inovací, respektive techniky a klade důraz na rozdílné motivace Early adapterů 

(pospěch, smysluplné využití) a inovátorů (nadšení pro inovace, bez ohledů na využitelnost). 

(Moore 1999)  

Early adopters se nechávají ovlivnit lidé z kategorie Early Majority (34%). Neradi riskují a inovaci 

přebírají pouze v okamžiku, kdy byla odzkoušena a mohou se někoho zeptat na zkušenosti s ní. 

Ještě později přebírá inovaci skupina Late Majority (34%), což je skupina skeptiků, inovujících 

v okamžiku, kdy inovací používá většina ostatních (Gorchels 2000, 71).  

Posledními jsou v našem výčtu i v pořadí převzetí inovace Loudalové (Laggards), kterých může 

být v cílové populaci asi 16%. Inovují až v okamžiku, kdy není jiné východisko. Nejlépe by se dali 

připodobnit lidem, kteří začnou uvažovat o digitální televizi až v okamžiku, kdy uvidí na 

obrazovce jen zrnění, nebo abychom nezůstali pouze u marketingových příkladů, napadá mne 

smutný příběh polské kavalerie na začátku druhé světové války, když marně útočila proti 

německým tankům. 

5.3 Sociomapování 

Jednou z metod vizuálního vyjádření vztahů ve skupině je kromě Morenova sociogramu také 

sociomapa. Ta dodává sociogramům třetí rozměr, protože sociogramy jsou původně pouze 

dvou-rozměrné. Vychází z předpokladu, že lidské vnímání je smyslové a že se nejlépe 

orientujeme v prostoru, který důvěrně známe, tj. v trojrozměrné krajině (Králová 2007, 30). 

Na rozdíl od sociogramů jsou sociomapy postaveny na principu „náležení“ (Králová 2007, 7). 

Pokud odpovídáme na otázku, kdo je nám ze skupiny nejbližší, s kým bychom jeli na dovolenou, 

ke komu bychom šli diskutovat odborný problém a jiné otázky, které můžeme použít i pro 

tvorbu sociogramů, můžeme se ptát zároveň a na stupeň náležení. Pokud bych v současné chvíli 
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nejraději odjel na pustý ostrov s Honzou, přidělím mu hodnotu 1 (mohu hodnotit na škále od 0 

do 1, v souladu s teorií Fuzzy množin) a pokud bych teď rozhodně nechtěl jet s Alicí, přidělím jí 

0. Na základě dat ode všech ze skupiny vytvoří statistickou analýzou sociomapovací program 

matici, kterou převede na 3D zobrazení. V našem případě pak vertikální osa vyjadřuje míru, se 

kterou by ostatní členové skupiny preferovali na pustý ostrov tu kterou osobu a horizontální 

vzájemné hodnocení každé dvojice. Tomuto typu mapy se říká WIND mapa (Králová 2007, 8-9).  

 

Obrázek 15 - příklad vizualizace vztahů ve skupině sociomapou. Zdroj:  

https://qed-portal.com/cs/sociomapping/online_demo/case_study/ 

5.4 Shrnutí 

Oddíl aplikace sociálních sítí jsem věnoval třem příkladům nasazení sítí v běžné praxi. První 

z nich naznačil možnosti cesty šíření viru HIV z afrického kontinentu do USA – pomocí lidí 

s vysokou centralitou, které je nutné léčit především, pokud máme v úmyslu epidemii zastavit co 

nejdříve a efektivně. Druhý příklad popisuje model šíření inovací pomocí 5 skupin obyvatel, 

přičemž hlavní roli v rychlosti v šíření hrají první dvě skupiny obsahující pouze 16% lidí. Třetím 

příkladem jsou sociogramy rozšířené o třetí rozměr určené k analýze týmů – sociomapy. 
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6 Budoucnost sociálních sítí 

V poslední kapitole se zamýšlím nad budoucností sociálních sítí a pokouším se odpovědět 

na několik otázek. Jak se změní sociální sítě v závislosti na vědecko-technologickém 

rozvoji? Budeme ještě vůbec chodit do zaměstnání, jak jej známe dnes? A jak velký okruh 

známých budeme mít?  

Říci něco o budoucnosti sociálních sítí je tak trochu jako věštit z kávové sedliny. Jsou patrné 

pouze obrysy a zbytek lze vykládat jakýmkoli způsobem. Zůstaneme-li ještě u příměru ke kávě, 

vypadá to, že – alespoň co se nabídky dokumentů vztahujících se k tématu týče – je v nabídce 

pouze Arabika. Co se týče budoucnosti sociálních sítí, našel jsem téměř výhradně dokumenty 

týkající se webu a virtuálních komunit. Možná vysvětlení mne napadají pouze dvě: nikdo si o 

budoucnosti sociálních sítí jako celku netroufne sotisfikovaně psát (ta méně pravděpodobná 

varianta) nebo je budoucnost ukryta právě v on-line komunitách. A o nich si dovolím tu krátce 

spekulovat. 

V dostupných materiálech, které jsem pro tuto práci použil, se výrazněji prosazují pouze dva 

směry a to buď přesvědčení, že on-line a off-line světy zůstanou dále odděleny, tak jako 

v současné době (Gertner 2003) nebo že se nadále budou sbližovat (Economist 2008). Určitě 

netvrdím, že zanedlouho všechny naše sociální sítě splynou v jednu jedinou, stále budeme 

rozlišovat mezi přáteli, rodinou, spolupracovníky a kupříkladu lidmi ze spolku pro zvolení 

Zdeňka Trošky prezidentem, do kterého jsme se nedávno přihlásili, dovolím si však říct, že 

z velké části zmizí dělení na on-line a off-line komunikaci. Moderní technologie značně snížily 

transakční náklady na komunikaci (Kozel 2007, 31). Zatímco u dopisu člověk musil strávit čas 

vymýšlením textu, sháněním obálky, známky a odnesením na poštu nebo zkrátka jen tím, že si 

vymezil na přátele čas a zašel s nimi „na jedno“, nyní může začít komunikovat pouhým pohybem 

myši směrem k ikonce Skype. Může tak komunikovat dokonce s více lidmi najednou, 

v rozdílných čtvrtích, státech nebo kontinentech. Samo o sobě to tak zázračné není, uvědomíme-

li si, jaké možností síť skýtá nyní (omezené možnosti připojení pro přenos velkých objemů dat, 

nestabilní spojení), nicméně s příchodem 3G sítí a WifiMax pokrytí bude dostupná komunikace 
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pro obrazovou komunikaci v HD kvalitě a síťové komunikační vzorce obsáhnou i složku, která 

doposud mimo face-to-face komunikaci chyběla, tj. téměř plný neverbální projev. 

Co se nás ovlivní ještě více než smývání rozdílu mezi on-line a off-line komunitou je zvýšení 

dynamiky sociálních sítí. Možná jsme se s tím již setkali. Mazali jsme staré kontakty v mobilním 

telefonu, odkládali kontakty v ICQ do složky „ostatní“ nebo „jiné“, v e-mailové schránce máme 

desítky, možná stovky kontaktů na osoby, které třeba již téměř neznáme, nebo které jsme 

vlastně nikdy pořádně neznali. Bývalí kolegové z práce, spolužáci, se kterými se nevídáme, 

rozpadlý divadelní kroužek. Ve středověku byla sociální síť daleko méně dynamická. Lidé takřka 

neměli možnost mezi sebou na dálku komunikovat, méně migrovali, častěji znali své sousedy 

(Goff 1999, 131-133 a 138) a pravděpodobně se nikdy nedali do řeči s žádným cizincem. Za 

několik let bude docházet k tomu, že valnou většinu našich kontaktů bude obhospodařovat jeden 

přístroj, kapacitně neobsáhneme všechny (nemůžeme si pamatovat, koho jsme před 5 lety 

potkali na demonstraci za přiznání lidských práv sociologům, přístroj ale ano) a velkou část lidí v 

našem seznamu v podstatě nebudeme znát. Na základě slabé vazby, která ale díky uchování 

kontaktu nezmizela, bude možné komunikaci snadněji obnovovat. 

Naši komunikátoři nás, budeme-li chtít, zastihnou kdekoli a odkudkoli, změní se chápání pojmu 

veřejných prostor (Economist 2008), a mezilidských vztahů jako takových. Dost pravděpodobně 

nebudeme chodit do práce, jak ji známe teď. Pravděpodobný důvod, proč se ustavila instituce 

„pracovního objektu“ bylo soustředění pracovníků do míst, kde bylo možné snížit náklady na 

výrobní prostředky (stroje, potažmo elektřina, telefony aj.), což byl důvod spíše technologický, 

který s přeměnou hospodářství z průmyslového a zemědělského typu na ekonomiku služeb 

víceméně odpadá. Jako zaměstnanci budeme moci pracovní dobu trávit kdekoli, budeme mít 

přes nejrůznější přístroje přístup k dokumentům jako z kanceláře a své kolegy budeme vídat 

spíše na firemních večírcích. Ne všichni samozřejmě mohou pracovat z domova nebo z parku 

pokrytého Wifi signálem. Práce mimo je méně výhodná pro lidi s menší sociabilitou, některé 

práce nejsou vhodné pro přílišnou součinnost nebo fyzický charakter práce a máloco skutečnou 

komunikaci tváři v tvář nahradí. Zaměstnanecká pozice a firemní hierarchie ale nebude 
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vyjádřitelná umístěním v budově (kóje, případně open-space pro standardní zaměstnance, 

samostatná kancelář pro šéfa oddělení apod.), ale spíše přístupem k informacím, resp. 

exkluzivitou přístupu k důležitým lidem. Takovou exkluzivitu bychom mohli nazývat třeba 

„relačním kapitálem“, tak jak navrhuje např. Cross pro korporátní prostředí (Cross and Parker 

2004, 131-132), nebo se podívat na jednu z vývojových větví sociálního kapitálu, která 

takovému spojení říká Linking social capital. 

Relační kapitál si představuji jako určité privilegium přistupovat k vybraným osobám 

přednostně, akumulovaný výsledek našich předchozích komunikací a určité, nenulové množství 

„bodů“, které mohu čerpat při komunikaci s ostatními. Lidé jsou zahaleni stovkami a tisíci 

sdělení, zpráv a odkazů, ze kterých není jednoduché vybrat ty relevantní nebo důležité. 

Průměrný člověk 18. století se za celý život dostal k takovému množství informací, které 

obsáhne týdenní vydání New York Times (Teigland 2007, 4). A zřejmě ještě není nejhůře. Např. 

množství reklamních sdělení, které nás zaplavuje, způsobuje jisté otupení pozornosti, nebo jistý 

druh rezistence (Greenspan 2004), který nutí reklamní agentury ke stále rafinovanějším cestám, 

jak k nám dostat reklamu. Nepochybuji, že jednou z hlavních cest bude právě personalizovaná 

reklama, která ve spojení s RFID čipy, které nahrazují čárkové kódy a umožní nabídnout nám 

výrobek přesně „na míru“.  

Zkoušeli jste svoje jméno někdy zadat do Google? Tahle aktivita má o své jméno. Říká se jí 

egosurfing (Dictionary Macmillan English: Egosurfing 2008). Kolik údajů a zmínek o vás jste 

našli? Možná to není důležité. Stejně jako není důležité, zda a jak si o vás Google záznamy 

uchovává. Důležité je, že záznamů o nás bude elektronicky (a přístupně) čím dál tím více. 

Některé zveřejňujeme sami a dobrovolně (profily v sociálních sítích, fórech, blogy alod.), jiné 

zveřejňují specializované instituce (např. registr dlužníků, VŠ), o některých ani vědět nemusíme 

(kamery na veřejných prostranstvích). Zvyšuje se naše dohledatelnost, snižuje soukromí. Pomocí 

nejrůznějších technologických inovací dojdeme k jednomu komunikačnímu přístroji, který 

zvládne zastat veškerou agendu, synchronizuje se s přístroji přátel, uchová veškeré informace, 

které jím projdou. Domyšleno ad absurdum, naše komunikace by mohla probíhat podobným 
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schématem: „Ahoj Tome, jsem rád, že mi voláš, letos je to už po 14x, ale není divu, vždyť jsme se 

naposledy viděli 4. Listopadu v 7 hodin odpoledne. Díky za tvých 27 mailů, opravdu mě potěšilo, že 

jsi mi na polovinu z nich odpověděl. Mimochodem, jak se má dcera tvé manželky z prvního 

manželství? Včera měla promoci, určitě musela být úžasná!“ (A. Scott 2002) 

Že je takový vývoj spíše otázka času, než možnosti zda „ano“ či „ne“, dokazují např. mobilní 

telefony. Málokdo si před 15 lety uměl představit, že by každý mohl mít vlastní. Dnes si málokdo 

umí představit, že by měl po kapse komunikátor, zvládající všechny komunikační činnosti, vč. 

neustálého přístupu k internetu. Během jejich nástupu však hrozí vyvstanutí ještě větších 

rozdílů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v dostupnosti informací, než je tomu doposud. 

6.1 Shrnutí 

V poslední kapitole se zamýšlím nad možnou budoucností sociálních sítí. Poukazuji na zvyšující 

se dynamiku sociálních sítí a odkazuji na to, že jejich budoucnost je spojena hlavně s on-line 

komunikací a předvídám vzrůst důležitosti tzv. „linking social capital“.  Upozorňuji na kumulaci 

informací uložených o každém jedinci a nevýhody z toho vyplývající. Zcela opačným problémem 

je potom rostoucí rozdíl v dostupnosti informací mezi bohatými a chudými zeměmi. 
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7 Závěr 

Na předcházejících stránkách jsem shrnul to nejpodstatnější, co bylo v rámci studia sociálních 

sítí a Social network analysis napsáno. Ukázali jsme si ty nejvýznamnější výzkumy jako 

Millgramových šest stupňů odloučení, kde dokazuje, proč je většina obyvatel planety od sebe 

vzdálena jen několik kroků nebo Granovetterovy slabé vazby, které pomáhají při šíření 

informací. Známe základní pojmy, bez nichž se nelze v sociálních sítích orientovat (klika, 

zdatnost, triáda, dosažitelnost, homophyly a další), víme, jaký vliv na komunikaci a spolupráci ve 

skupině má její velikost a proč je podle Dunbara velikost skupin lidí, s níž se běžně stýkáme 

omezena počtem sto padesáti lidí. Umíme zařadit Sociální kapitál do kontextu sociálních sítí. Na 

třech příkladech (Epidemiologie, šíření inovací, sociomapy) jsem ukázal, jakými způsoby jdou 

sociální sítě použít, s tím, že možných aplikací je téměř neomezený počet. V závěrečné části se 

zamýšlím nad budoucností sociálních sítí, kterou vidím v integraci elektronické výměny 

informací do běžného života, markantnímu snížení rozdílů mezi tzv. „on-line“ a „off-line“ 

komunikací a změnách v dynamice našich sociálních sítí směrem k rychlejší obměně kontaktů. 

Snažím se také poukázat na to, že je o nás s naším i bez našeho vědomí uchováváno rostoucí 

množství informací, které může být potenciálně zneužité a též na to, že hrozí nebezpečí v podobě 

propasti v dostupnosti informací mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. 

8 Abstract 

In this article, author summarizes the most important ideas concerning social network (SN) and 

social network analysis. Author shows Milligram’s Six degrees of separation experiment and 

Granovetter Strength of weak ties in context of social network as well as for example Dunbar’s 

number and social capital. In application section there are three examples of SN utilization – 

epidemiology, diffusion of innovations and sociomapping. Last section adumbrate possible 

development course of SN, where author predicts integration of electronic exchange of 

information, on-line and off-line communication differences diminish and changes in social 

network dynamics. Emerging danger in so called “digital divide” is also implied. 
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