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ABSTRAKT 

Práce je především experimentem, který se snaží navázat na současné pokusy extrakce 

sociálních sítí z toků emailové komunikace, zkombinovat technické přístupy předchozích autorů a dále 

je metodologicky obohatit. Jako výchozí disciplína pro studium emailových sítí je v práci identifikována 

analýza sociálních sítí (dále jen SNA), jejiž historický vývoj je v práci nastíněn. SNA není v práci 

hodnocena jako samostatná věda a zároveň je kladen důraz na její neslučitelnost s jinými vědními 

disciplínami, jako je sociometrie, sociologie aj. Představení SNA doplňuje popis organizace datového 

souboru, která se zásadně liší od v sociologii běžně používané formy, a zároveň popis základních 

početních metod, které SNA používá. Práce se dále úžeji zabývá SNA v organizacích, kde slouží k 

mapování neformální struktury a k jejímu srovnání se strukturou formální. V rámci konceptu 

neformální struktury je představen pojem community of practice, který je hodnocen jako žádoucí stav 

neformálního prostředí v organizaci, zejména pro rozvoj inovace. Pomocí modelu komunikační sítě 

v organizaci lze definovat jednotlivé aspekty umožňující či bránící rozvoji community of practise. Vedle 

SNA v organizaci je čerpáno z prací autorů, kteří se pokusiliu o analýzu toků emailové komunikace. 

Souhrn předchozích studií poskytuje různé způsoby SNA emailové komunikace, ale téměř v žádném 

případě nedošlo ke zkombinování teoretických konceptů SNA v organizaci a SNA emailové 

komunikace. Přístup autora dále neslučuje extrakci SMTP protokolu se sociologií artefaktu či 

se sekundárním výzkumem a vyhrazuje jí zvláštní místo jako dolování dat v sociologii, které je 

v konkrétním případě extrakce emailové sítě demonstrováno včetně svých technických specifik 

a procesu přípravy dat na analýzu. Během samotné analýzy konkrétních emailových toků je použito 

několik různých způsobů analýzy a vždy naznačen způsob možné interpretace. Do celkové analýzy je 

postupně: zahrnuto časové hledisko, které zobrazuje frekvence užívání emailů v čase a slouží ke 

sledování životního rytmu organizace; definován sociální kapitál jako centralita uzlu v síti a provedena 

analýza jeho struktury v organizaci; srovnána emailová síť s formální strukturou a definovány možné 

nesoulady neformální sítě a předepsané struktury; zanesen do modelu sítě aspekt community of 

practise; užit algoritmus pro odhalení podskupin v síti; spočten kontribuční index a zjištěna míra 

naplnění pro-inovačních rolí; použita metoda výpočtu odborné vzdálenosti a její interpretace jako 

nástroje měření potřebných kompetencí pro konkrétní pracovníky. 
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ABSTRACT 

 

Thesis is intended as a methodological experiment which follows up to contemporary extractions 

of social networks using flow of email communication. It tries to combine previous technical 

approaches and further develop them. As essential discipline is identified social network analysis 

(SNA) and its historical development is briefly described. SNA is not understood as an independent 

science and its incompatibility to other scientific disciplines (sociology, sociometry) is pointed out. The 

introduction of SNA is completed by description of data file organization, which quite differs from 

conventional organization of sociological data file, as well as description of basic computing methods. 

The thesis focuses on SNA in organizations where it serves to map informal structure and its 

comparison to formal structure. Concept of informal structure introduces the term of community of 

practise, which is considered as an ideal condition for innovation. Individual aspects allowing or 

obstructing the development of community of practise can be defined through models of 

communication networks. Apart of SNA in organizations diploma take in consideration authors who 

worked on analysis of email networks. Summary of previous studies offers different ways of SNA of 

email communication but most of cases do not combine SNA in organization with SNA of email 

communication. Author’s approach does not link extraction of network using SMTP together with 

sociology of artefacts or with secondary analysis.  It is classified as special area of sociological data 

mining, which is in this case demonstrated on concrete data set including its technical specifications 

and data processing. Several different ways of analysis are used during email flow analysis and it 

always indicates other possible interpretations. The final analysis covers: time aspect which displays 

email usage in time and serves to monitor a life rhythm of organization; analysis of social capital which 

is defined as centrality of node and analysis of its structure; comparison of email network with formal 

structure and identification of disharmony of informal and formal structure; aspects of community of 

practice in the model of network; algorithm uncovering hidden subgroups in network; contribution 

index calculation with analysis of fulfillment of pro-innovative roles; method of calculation of 

qualification distance and its interpretation as tool for measurement of needed competences for 

concrete employees. 
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Úvod 

 

Dle imperativu zvyšování efektivity dochází v poslední době v mnohých oblastech vyspělých 

ekonomik k velkorysým investicím do informačních technologií ve víře, že v ruku v ruce s rozšířením 

využívání informačních technologií se zvýší i produktivita sektoru. Následná kontrola vlivu investic na 

vzrůst produktivity poukázala na tzv. „paradox produktivity“, že naopak korelace mezi rozvojem 

informačních technologií a růstem produktivity je negativní nebo nulová (Alstyne, Bukley 2004). Slovy 

Roberta Solowa: „Počítače vidíme dnes všude kromě statistik produktivity“ (převzato z Alstyne, Bukley 

2004). Právě hledání vzorců pro-produktivního chování vede na stopu analýzy sociálních sítí. 

Efektivita se liší v závislosti na velikosti organizační sítě a diversitě kontaktů členů sítě. Čím více mají 

členové sítě možnost vzájemně si přímo a efektivně vyměňovat informace, tím také spíše mohou dojít 

společně k inovaci. Výzvou pro analýzu sociálních sítí se tak stalo hledání hustých podskupin v pletivu 

lidských sítí, jež představují ideální prostředí efektivní spolupráce a inovační potenciál organizace. 

Rozvoj informačních technologií, zejména pak internetu, zapříčinil, že slovo síť se dnes skloňuje 

a používá v různých kontextech více než kdy dříve. Nové technologie nám nastavily zrcadlo, které 

jako rentgen odráží skrytou strukturu sociálních vazeb v lidské společnosti. Čím lépe společnost 

naplňuje význam slova informační, tím více se náš skutečný svět odráží ve světě digitálním. Výsledný 

obraz může být zdrojem sociologické informace, jestliže se analýza sociálních sítí, která sociální 

vazby zkoumá, skombinuje s pokročilou metodou přeměny elektronické informace na informaci 

sociologickou. Mezi média, která umožňují využít odraz sociální sítě v elektronické, patří email. 

Internet se stal nepostradatelným pro organizace v nichž klíčovou roli hraje informace. Komunikační 

prostředky, jako je elektronická pošta, pomáhá dnešním organizacím překonávat časové i místní 

vzdálenosti mezi svými členy a zvyšovat tak stupeň vzájemné kooperace. V důsledku tohoto procesu 

hierarchizovaný organizační model ustupuje maticovému způsobu řízení, které je založeno na 

zhuštění komunikačních toků. Jejich řízení je podmíněno zmapováním, které umožňuje analýza 

sociálních sítí struktury emailové komunikace. 
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V českém sociálně vědním prostředí se již objevilo několik prací, které zainteresovaným čtenářům 

analýzu sociálních sítí1 (dále jen SNA) představily, ale ve srovnání se zahraničím je činnost českých 

sociologů v oblasti analýzy sítí spíše vzácností2. Přes úspěch a rozmach jakému se SNA těší ve 

světové sociologii, zůstává v prostředí české sociologie poněkud neznámou. Před tím, než se plně 

ponoříme do studia toků emailové komunikace, je proto třeba čtenáři disciplínu SNA přiblížit. 

Popisem SNA se zabývá celá první kapitola. Nejprve nás historií a vznikem SNA provede Thomas 

Scott. Dozvíme jak se SNA konstituovala na základech mnoha jiných věd jako sociometrie, sociologie 

či antropologie ve svébytnou disciplínu, jaké otázky jí umožnily posunout se dál a kdo byli hrdinové 

jejího úspěchu. Dále si vysvětlíme, proč se SNA neřadí mezi samostatné vědy a ke kterým vědám má 

nejblíže. Představení SNA zakončuje metodologická kapitola popisující základní početní metody, se 

kterými SNA běžně pracuje. Tato část práce nám pomůže lépe pochopit některé problémy studia 

emailové komunikace. 

Studium toků emailové komunikace probíhá v organizačním prostředí. Druhou kapitolu plní 

speciální odnož analýzy sociálních sítí v organizaci, tzv. organizational network analysis. Dočteme se 

zde o zastřešujícím konceptu studia organizačních sítí, a sice srovnávání formální a neformální 

struktury. Na ukázkovém případě si budeme demonstrovat interpretaci jednotlivých aspektů grafu 

neformální struktury v organizačním prostředí. V další podkapitole pak navážeme samotným studiem 

emailové komunikace, kde si shrneme práce dosavadních autorů a představíme si výsledky jejich 

experimentů. 

Emailová síť vzniká procesem dolování dat z emailových protokolů. V příslušné kapitole si 

vysvětlíme metodologická specifika dolování dat a jeho uplatnění v různých sociologických 

výzkumech. Na vlastních výzkumných datech si popíšeme proces, při němž extrahujeme z protokolu 

vlastní emailovou síť. Ve stejné kapitole pak provedeme čtenáře redukcí přehuštěné sítě na podstatné 

vazby a nezbytnou hygienou, v rámci které síť vyčistíme. Vyčištěnou síť pak podrobíme analýzám 

různých druhů. Srovnáme síť s neformální strukturou příkladové organizace a demonstrujeme si jak 

zjištěné vlastnosti sítě interpretovat. 

                                                 
1 Z anglického Social Network Analysis. 
2 Jmenujme přehledovou stať Buštíkové, vědeckou práci Bahboucha v souvislosti se sociomapováním, společný 
článek Kubátové a Škapy o měření neformálních vztahů, práci Pospíšilové, Vajdové, či diplomovou práci Havlíka. 
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V této práci si představíme analýzu sociálních sítí a postup dolování dat, přestože obé není 

obvyklým sociologickým tématem. Tato neobyčejnost se v práci projevuje především chudým výčtem 

zdrojů, na které je možné se odvolat, nebo úplnou absencí dosud známých prací k tématu. Kromě 

sumační role vystupuje práce jako metodologický experiment s předem nejistým výsledkem. 

V mnohých případech si proto budeme připadat jako pionýři, s nejistou půdou pod nohami a s lákavým 

příslibem dosažení horizontů před námi. Pokud se nám podaří za stávajících technických podmínek 

vytvořit ze záznamů model komunikační sítě organizace a aplikovat techniky SNA ve jménu analýzy 

vytvořené sítě, jsou ambice autora této práce prakticky splněny. 
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1. Analýza sociálních sítí 

1.1. Historie a vznik analýzy sociálních sítí 

Následující kapitola z velké části čerpá z knihy Thomase Scotta Models and Methods in Social 

Network Analysis. Scott, který podrobně popsal historii konstituce SNA ve svébytnou sociálně-vědní 

disciplínu a jako jediný autor obsáhl celou její historii velmi komplexně v celé mezioborové šíři. Proto 

je ostatními autoritami této disciplíny hojně citován. Vzhledem ke značně omezeným pramenům, ani 

v této práci se tomuto schématu nevyhneme. Kapitola o historii SNA je z velké části založena právě na 

knize Thomase Scotta a nelze ji považovat za zcela autorský text. 

Dle Scotta měla zásadní vliv na SNA sociální psychologie, kde se v rámci tvarové psychologie3
 

zkoumaly uspořádané vzory, které strukturují myšlenky a představy, jež jsou nahlíženy jako celky 

s vlastnostmi odlišnými od vlastností svých částí. Z principů tvarové psychologie také vycházeli 

následující z nejvýznamnějších předchůdců SNA : Jacob Moreno, Kurt Lewin a  Fritz Heider, které pojí 

společný osud, kdy byli okolnostmi přinuceni emigrovat do USA. 

Moreno, zakladatel sociometrie4, aplikoval princip ustálených formací skládajících se z menších 

částí na sociální skupiny. Z díla Morena měl vliv na SNA především sociometrický test a sociogram, 

které se v téměř nezměněné podobě především v menších sociálních skupinách používají v SNA 

dodnes. Moreno je také autorem sociogramu, který znázorňuje vztahy mezi lidmi pomocí spojnic mezi 

body. 

Kurt Lewin, další postava vycházející z tradic tvarové psychologie, definoval prostor uvnitř skupiny 

jako silové pole, kde se rozehrávají hry sil mezi jednotlivými aktéry. Skupinu tvoří aktéři, kteří jednají 

s vědomím okolního prostředí, které není chápáno, jako prostředí skupině vnější, ale jako vše, co 

daný aktér vnímá a čeho si je vědom, tedy aktéry symbolicky vytvářená definice situace. Aktéři a jejich 

                                                 
3Tvarová psychologie (gestaltismus) představuje původně psychologický směr, který se vyvinul z kritiky 
psychologického atomismu. Zdůrazňuje odlišnou kvalitu celku od jeho jednotlivých součástí. Pojem celek byl 
později nahrazen pojmem tvar (Gestalt). Směr se rozvíjel v koncepci holismu  a v teorii pole Kurta Lewina. 
Tvarová psychologie připravila cestu pozdějším teoriím dynamicky organizovaného řádu a strukturní teorie 
psychiky (Velký sociologický slovní 1997). 
4 Disciplína na pomezí psychologie a sociologie studující interpersonální vztahy v malých sociálních skupinách. 
Původní koncepce sociometrie Jakoba Morena počítala s mikrosociologickým přesahem, který se ale v budoucnu 
neujal. Dle něj je společnost složena z malých vzájemně propojených i nepropojených sociálních skupin. Sociální 
skupiny jsou charakteristické svou strukturou, která je zjistitelná pomocí výběrového chování individua dle 
určitých hledisek (Musil 2003). 
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prostředí jsou elementy jednotného pole vztahů. Struktura těchto vztahů je pak poznatelná pomocí 

topologické matematiky a teorie množin. Sociální pole je nahlíženo jako body a cesty mezi nimi, kde 

body představují jedince, jejich cíle a akce. Cesty mezi nimi pak zastupují vzájemně se ovlivňující 

nebo kauzální souvislost, které body spojují. Vzájemně pospojované body, které jsou jinak izolované 

od ostatních, tvoří regiony. Mobilitní možnosti jedince se omezují právě na tyto regiony. Omezení 

vzniklá izolací těchto regionů tvoří síly, které determinují skupinové chování. 

Fritz Heider z oblasti kognitivní psychologie5 se zabýval otázkou, jak dosahuje jedinec 

psychologické rovnováhy protichůdných postojů k různým osobám. Dle Heidera mohou být postoje ve 

své nejjednodušší podobě nahlíženy jako negativní nebo pozitivní. Rovnováha mezi skupinou postojů 

nastává, pokud jsou ve svých znaménkách stejné, tedy všechny negativní či pozitivní. Jestliže osoba 

A má ráda osobu B, B má sympatie k osobě C, pak rovnováha nastane, pouze pokud i A bude chovat 

sympatie k C. Přičemž postoj A není určován z aktuálního vztahu B k C, ale dle direktivy 

fenomenologické tradice z vnímání vztahu B a C osobou A. 

Lewinova práce přinesla své ovoce také jako inspirace Darwina Cartwrighta, který společně 

s matematikem Harrarym aplikoval teorii grafů pro studium skupinového chování. Proti 

psychologickým předchůdcům se těžiště zájmu přeneslo ze zkoumání interpretací dané situace 

jedincem k interpersonální struktuře skupin, od psychické rovnováhy k rovnováze interpersonální. 

Newcomb pomocí teorie grafů aplikované na skupinové jevy došel k tvrzení, že dvě osoby, které jsou 

v rámci struktury skupiny k sobě blízko, mají tendenci vzájemně si osvojovat postoje vůči třetí straně.  

Syntézou předešlých děl Morena, Lewina a Heidera došli k neotřelému způsobu nahlížení na 

skupinovou dynamiku a vypracovali matematické modely popisující skupinovou soudružnost, 

skupinový tlak, spolupráci, moc a vůdcovství. Z matematické stránky definovali analýzu sociálních sítí 

jako systém mapovaní interpersonálních vztahů, kde místo proměnných vystupují uzly, jež nabývají 

vlastností pomocí asociací s jinými uzly. Vztahy mezi jednotkami (uzly) jsou vyjádřeny číselnými 

hodnotami v matici. V grafu jsou vztahy mezi uzly zobrazeny pomocí spojů. Cartwright a Harrary, také 

definovali usměrněné a neusměrněné vazby mezi uzly. Usměrněné vazby mezi uzly zobrazili se 

šipkou směru vazby. Například pokud vazba mez A a B vedla od A k B, pak vazba je vyznačena 

                                                 
5 Psychologický škola navazující na tvarovou psychologii a zabývající se mentálními procesy jako řešení 
problémů, jazyk či paměť (Wikipedia 2007). Za ústřední postavu je považován Jean Piaget sudujícího proces 
učení dětí. dle kterého se získaná zkušenost asimiluje vnitřním strukturám, které se ale v cyklickém procesu zase 
adaptují dalším zkušenostem (Velký sociologický slovník 1996). 
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šipkou od A k B. Cartwright a Harrary rozvinuly teorii tzv. triád, které jsou množinou tří uzlů. Pokud 

v triádě mezi dvojicemi uzlů A a B, B a C bude pozitivní vztah a zároveň mezi uzly A a C vztah 

negativní, vzniká v triádě nerovnováha. Vzniká napětí, na které může A reagovat například snahou 

přinutit B, aby zaujal vůči C také negativní postoj. Jednoduché triády tvoří bloky větší struktury a jejich 

charakteristiky jsou odvoditelné od těchto triád. Jestliže jsou například ve velké struktuře všechny 

triády v rovnováze, bude i celá skupina uzlů v rovnováze. Jakoukoliv rovnovážnou skupinu uzlů lze 

rozdělit do dvou pod-skupin. Uvnitř podskupin panují pouze pozitivní vztahy. Naopak mezi členy 

různých podskupin jsou vztahy vždy negativní. Rovnovážná skupina se může skládat z podskupin, 

jejichž vztahy jsou vzájemně antagonistické. Pokud se ve skupině žádné negativní vazby nevyskytují, 

nejsou zde ani žádné podskupiny. 

Další možnosti dekompozice rovnovážné struktury do více jak dvou podskupin se staly 

předmětem zkoumání mnoha matematicky orientovaných prací (mezi nimiž zujímá vůdčí postavení 

James Davis) a vedly k experimentálním pracím popisujícím skupinové chování v malých skupinách, 

jež inspirovali vědce z oblastí obecné teorie systémů6 či kybernetiky7. SNA se konstituuje s aplikací 

sociometrických poznatků na rozsáhlé sociální systémy. První studie druhu SNA se zabývaly 

strukturou přenosu chorob z jedné osoby na druhou pomocí sítí kontaktů a epidemiologickými 

predikcemi a dodnes se hojně využívají při zkoumání sítí přenašečů viru HIV. Rapoport zobecnil 

závěry SNA studií a vnesl do předmětu zkoumání způsob přenosu informace a inovace. V 60. letech 

se objevují studie využívající koncept SNA ke studiu procesu inovace ve skupině, pomluv a klepů. 

Dalšími, kdo výrazně ovlivnili SNA jsou známý psycholog Elton Mayo a W. Lloyd Warner. 

Inspirováni Paretovou sociologií iracionálních aspektů v lidském jednání a teorií elit se zabývali 

psychologickými a sociálními faktory v jednání jedinců při provádění ekonomické činnosti. Známá je 

jejich činnost při tzv. Hawthornských experimentech. V  místní elektrárně při pozorování pracovního 

života zaměstnanců došli k závěru, že rozhodující vliv na produktivitu zaměstnance má spíše než 

podmínky okolního fyzického prostředí vědomí zaměstnance, že se o něj jeho nadřízený zajímá 

v pozitivním smyslu slova. Tedy roli při zvyšování efektivity hrály především skupinové vztahy, které 

se časem v původně umělých pracovních skupinách zformulovaly. Pro vývoj SNA je důležité, že při 

                                                 
6 Interdisciplinární věda snažící se nalézt univerzální modely, koncept a pravidla, která by zůstávala platná pro 
obecně pro všechny systémy bez ohledu na jejich druh (Wikipedia 2007). 
7 Kybernetika je věda zabývající se studiem informace, zpětné vazby a podobných procesů jako je komunikace či 
kontrola. Studuje jak objekty (systémy) zacházejí s informací a reagují na informaci (Wikipedia 2007).  
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mapování sociálních vztahů na pracovišti používali sociogramy, které reflektovaly neformální 

organizaci. Jejich sociogramy znázorňovaly různorodé aspekty skupinového jednání jako otevírání 

dveří či instituci přátelství, ale nebyly ryze sociologické, protože při jejich tvorbě hrála roli spíše 

umělecká, či estetické kritéria. Umístění uzlu v sociogramu záviselo na praktičnosti při zobrazení. 

Podobně tak podskupiny, které sociogramy zobrazovaly, nebyly plodem strukturního rozložení vazeb 

ale definicí relevantního okruhu lidí samotnými objekty výzkumu. Sociogram zde tedy nehrál roli 

výzkumného nástroje, ale spíše prostředku zobrazení již zjištěných poznatků. Tato dvojice se rozešla 

a Warner pokračoval v antropologických výzkumech malého města. Ovlivněn především Simmelem 

a Paretem hovoří o sociální konfiguraci, která se skládá z pavučiny vztahů, v jejíž struktuře dochází 

k interpersonální interakci. Dle Warnera je sociální konfigurace složena z mnoha podskupin, které 

mohou představovat církve, rodina, školní třída atd. Podskupiny, tzv. kliky, definuje jako neformální 

nerodinné sdružení lidí, mezi kterými panuje určitý stupeň skupinové intimity a ve které byly 

ustanoveny skupinové normy chování. Kliky mohou být různě velké, mohou čítat od dvou či tří členů 

po třicet i více. Warner a jeho spolupracovníci vypozorovali tyto kliky z komentářů osob, které 

pozorovali. Určili, že kliky jsou po rodinně důležitým faktorem společenského postavení jedince. Lidé 

jsou integrováni do různých komunit pomocí neformálních vztahů v klikách a rodinách. Pro 

společenské postavení jsou rozhodující tyto neformální vztahy, nikoliv vztahy formální. Jedinec je 

zároveň součástí mnoha klik, a ty tak vyplňují pletivo celé lidské společnosti. Vypozorované kliky také 

Warner zkoumal pozičně ale nikoliv strukturně. Warner a jeho kolegové z Chicaga se zaměřili na 

americký jih, kde zkoumali tzv. „Old City“, malé americké město s rasově smíšeným obyvatelstvem. 

Hlavní přínos těchto studií představovala orientace na strukturu klik. Kliky se skládají ze tří vrstev. Za 

prvé z jádra, tvořeného z těch, kteří spolu často a úzce participují, za druhé z primární okruh těch, 

kteří příležitostně jednají s členy z jádra, ale nikdy ne mezi sebou, a za třetí ze sekundárního okruh, 

zastoupeného těmi, kteří se účastní interakce pouze vzácně. 

George Homans nespokojený se způsobem pěstovaní sociologie na velkolepý systémový způsob 

věřil, že sociologie by měla nejprve vycházet z poznání malých skupin. Rozhodl se shrnout studie 

sociologů a sociálních psychologů malých skupin té doby a jako první reflektuje paralelní současnost 

dvou různých škol strukturního zkoumání skupin. Homans rozdělil strukturu sociálních skupin na 

interní systém, který je plodem interakce mezi členy skupiny, a externí systém, skrz který jsou 

skupinové aktivity spřízněné s externím systémem. Také vytvořil několik hypotéz o procesech 
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v externích a interních systémech. Jeho práce ale nevykročila z omezení teorie sociální směny8 

a racionální volby9. Strukturní analýza vztahů v malých skupinách tak v 50. a 60. letech zažila období 

stagnace. 

Pravděpodobně rozhodující vliv na konstituci SNA měla skupina antropologů z Manchester 

University (zejména John Barnes, Clyde Mitchell a Elizabeth Bott), kteří se kriticky vymezili vůči 

bezkonfliktní systémové teorii10 pěstované na Harvardu a rozpracovali dobře známou teorii konfliktu11. 

Oproti Parsonsovi zdůraznili ve své sociologii síťovou povahu sociální struktury. Zkombinovali techniky 

síťové analýzy s plně sociologickým teoretickým konceptem. Až do 50. let ale používali slovník SNA 

spíše jako metaforické nástroje dokreslující teoretické ideje, což se změnilo s Johnem Barnesem, 

který začal používat koncepty SNA mnohem exaktnějším a analytičtějším způsobem. Jeho práce hájil 

ve své knize Siegfried Nadel, který definoval sociální strukturu jako uspořádání prvků v celek. Jestliže 

separujeme formy uspořádání prvků od jejich obsahu a kontextu, můžeme pomocí srovnávací metody 

poznat obecné znaky struktur. Sociální struktura je síť vztahů, které výzkumník abstrahuje od 

konkrétních zjistitelných činů individuí. Svou prací ovlivnil rozhodující postavu SNA Clyde Mitchella. 

Mitchell se obrátil k matematizující teorii grafů vyplývající z raných sociometrických konceptů 

a reformuloval ji v základy odlišného sociologického systému. Ve své práci systematizoval Nadelovu 

práci a definoval tzv. osobní uspořádání. Osobní uspořádání tvoří vazby, jež má jedinec s určitou 

skupinou lidí a vazby mezi touto skupinou lidí. Interpersonální pletiva se dle Mitchella skládají ze dvou 

odlišných typů procesů. Prvním z nich je komunikace, která umožňuje přenos informací mezi jedinci, 

ustanovení norem a vytváření konsensu. Na druhou stranu probíhá při interakci i proces výměny 

                                                 
8 Významná sociologická koncepce vysvětlující sociální jednání jako sociální směnu. Jednání je výsledek součinu 
hodnoty pro aktéra z jednání a pravděpodobnosti úspěchu, dosažení cíle jednání. Sociální interakci chápe trvalou 
směnnou odměn a trestů mezi individui, při níž směnu představuje jednání osoby A přinášející trest nebo odměnu 
osobě B v závislosti na reakci B na jednání osoby A (Velký sociologický slovník 1996). Koncepce sociální směny 
přejímá pojmy z klasické ekonomie. Výměna hodnot je považována za ekvivalent výměny ekonomických hodnot 
(Keller 1997). 
9 Koncepce racionální volby je dominantní paradigma v mikroekonomii, ale užívá se i v politické vědě či 
v sociologii. Předpokládá, že jedinec sleduje své cíle a je schopen nejvýhodnější volby jednání dle jasných 
podmínek situace. Pro racionální volbu se konstruuje její matematický model, který obvykle dosahuje vysoké míry 
formalizace a sám neaspiruje na věrné odrážení reality. Srovnáním modelu a skutečného jednání teorie 
racionální volby potvrzuje či vyvrací hypotézy a racionalitě / iracionalitě konkrétního jednání (Wikipedia 2007).  
10 Sociologická škola čerpající z obecné teorie systémů rozumějící společnost jako sociální systémy. S.s. je 
spojována především s strukturním funkcionalismem a jeho předním představitelem T. Parsonsem. Sociální 
systém, společnost, se dle systémové teorie snaží dosáhnout rovnovážného vztahu a skládá se dle Parsnonse ze 
4 subsystémů :1.  integrující sociální systém, 2. kulturní systém, 3. systém osobnosti a 4. systém chování 
organismu (Velký sociologický slovník 1996). Rovnováhy lze dosáhnout funkcionálními výkony společenského 
organismu, a to bez konfliktu (Šubrt 2001). 
11 Teorií konfliktu se označuje významný sociologický směr, který se vyvinul v 50. letech jako kritika stávajících 
sociologických koncepcí, zejména systémové teorie. Proti nim se odlišuje především v hodnocení konfliktu jako 
trvalé součásti společnosti (Keller 1997).   
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materiálu a služeb, který Mitchell nazývá instrumentální. V každém jednání jsou obsaženy obě dvě 

složky. Mitchell dále rozpracoval koncepci totální obecné sítě vazeb, které plní vazby uvnitř každé 

podskupiny i mezi nimi. Je vždy nutné si uvědomovat, že předmětem zkoumání analýzy sociálních 

pletiv se stává vždy částečná síť. Způsob, jakým můžeme definovat hranice sítě částečné od sítě 

všeobecné je dvojí. Částečná síť vzniká definicí jedince, jež bude v jejím středu. Jinými slovy určením 

jedince, jehož osobní uspořádání bude představovat síť. Takto vzniká tzv. ego- network12. Jako další 

možnost abstrakce od totální sítě se nabízí definice konkrétního sociálního jednání, které v podsíti má 

vyplňovat vazby mezi jedinci. Mitchellovi současníci se zaměřovali především na první způsob definice 

podsítě. 

Mitchell orientoval svou pozornost také na kvalitativní aspekty samotných vazeb a odvodil několik 

konceptů kvalitativních znaků jako je reciprocita, intenzita a trvanlivost vazby. Některé vazby jsou 

spojené s výměnou či transakcí. Pokud proběhne mezi jedinci směna, má vazba mezi nimi i svůj směr 

od jednoho jedince k druhému, hovoříme pak o usměrněném vztahu13. Důležitou mírou takových 

vazeb je jejich reciprocita. Jestliže si někdo někoho zvolí například za kamaráda a sám je jako 

kamarád vybraným jedincem odmítnut, hovoříme o nereciproké vazbě. Některé vazby trvají velmi 

dlouho, jsou neustále aktivovány a mohou trvat celý život, v tomto případě hovoříme o dlouhodobých 

vazbách (např. rodina). Oproti nim jsou některé vazby krátkodobé, aktivují se třeba pouze jednou, při 

nějaké výjimečné příležitosti. Intenzita odkazuje k síle závazku, který z vazby plyne. Obecně platí, že 

čím je vazba rozvětvenější, tím je také silnější. 

Mitchell zavedl mnoho pojmů popisující strukturu sítě jako celku. Uveďme například hustotu 

vyjadřující celistvost sítě, tedy do jaké míry jsou zastoupeny všechny možné vazby. Dosažitelnost14 

vyjadřující do jaké míry je pro jednotlivce v síti snadné dosáhnout směny s jinými jedinci v síti přes 

vazby s ostatními jedinci.  Manchesterská škola chápala sociální sítě striktně selektivně jako ty, jimiž 

se nezabývají jiné vědy jako ekonomie či politologie. Omezující definice sociálních sítí zakonzervovala 

SNA v Británii a těžiště rozvoje se přesunulo znovu na Harvard. 

                                                 
12 Ego-network vzniká identifikací ústředního uzlu sítě. Pro zahrnutí ostatních uzlů do ego-network musí platit 
kritérium, že jsou s ústředním uzlem spojeny přímou nezprostředkovanou vazbou. Ego-network slouží 
i ke komparaci jedinců mezi sebou, kdy se porovnávají hustoty s velikostí jejich ego-network. 
13 Z anglického directed relation. 
14 Z anglického reachability. 
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Na Harvardu se zformulovala skupina kolem Whitea, která aplikovala dvě matematické inovace do 

SNA. Jedná se o teorii množin15 a její aplikaci pro modelování příbuzenských vztahů. Druhou inovaci 

pak představuje multidimenzionální škálování16, technika, jež umí vztahy mezi jednici v síti zobrazit 

v prostoru a umisťovat je tak v sociálním prostoru. Mocné matematické nástroje zpustily vlnu výzkumu 

sítí z nejrůznějších oblastí. Autoři z harvardské univerzity tak aplikovali SNA i do ne zcela 

sociologických oblastí, což umožňovala i neexistence jednotící sociologické teorie. Spojujícím článkem 

výzkumníků SNA se stala metoda, nikoliv teorie, a tento stav platí dodnes. Granovetter zpopularizoval 

SNA mezi americkými sociology a v Torontu byla založena INSNA17. K nejznámějším dílům 

Granovettera patří Getting a Job (1974), ve které se zabýval otázkou, jakým způsobem si lidé (výzkum 

omezil na muže) hledají novou práci. Ze zjištění vyplynulo, že při nalezení práce hrají důležitou roli 

neformální kontakty, které jsou dokonce primárním kanálem pro získání dobrého zaměstnání, což 

platilo především pro vedoucí profese. Racionální volba nákladů na získání informace měla malou 

důležitost a málo z mužů opravdu aktivně práci hledalo. Ve skutečnosti  informace o jiném zaměstnání 

přijímali náhodně, kdykoliv jim jejich kontakty takovou informaci poskytly. Zřídkakdy informaci 

o zaměstnání získali od svých přátel či od své rodiny. Naopak jako nejpřínosnější se ukázaly 

informace od pracovních kontaktů na osoby, které vykonávaly odlišné povolání. Koncept, který tento 

fakt vysvětluje, se nazývá síla tenkých vazeb18. Jestliže máme kontakty pouze ve svém 

bezprostředním okolí, tak máme horší informace ze vzdálených částí sítě. V našem okolí se informace 

rychle rozšíří, ale její obsah rychle stárne a ztrácí na hodnotě. Navíc pro informace o práci je důležité, 

abychom se ji dozvěděli z první ruky a mohli využít tak svůj kontakt. Pro získání dobrého místa jsou 

výhodné kontakty, které ve struktuře sítě zaujímají strategické místo v celkovém toku informací. Tedy 

v úzkém bodu pletiva sítě vazeb. 

V 80. letech reagovali někteří klasici SNA  (Barnes a Harary) na rozvoj metod SNA výzvou 

k vytvoření nové sociologické teorie, která by reflektovala poznatky z partikulárních studií. V průběhu 

času se však prosadila koncepce SNA jako skupiny metod bez jednotícího teoretického konceptu.  

                                                 
15 Matematická teorie zabývající se množinami jako obecnými souhrny objektů libovolné kvality. (Wikipedia 2008).  
16 Technika mnohorozměrné statistické analýzy popisují podobnosti / blízkosti vybraných proměnných. Výstupem 
je číselné a grafické znázornění, které pomocí souřadnic umístí do prostoru veličiny dle jejich podobnosti. 
Umožňuje také určit principy rozdílnosti, tj. interpretovat jednotlivé prostorové dimenze (Břicháček 1978). 
17 Internatiol Network for Social Network Analysis 
18 Z anglického the strength of weak ties. 
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1.2. Vymezení analýzy sociálních sítí k jiným disciplínám 

Z historie SNA je patrné, že má kořeny hned v několika vědních disciplínách jako psychologie, 

antropologie, sociologie, teorie grafů aj., což je důležité při vysvětlení rozdílu mezi SNA a jinými 

disciplínami. SNA není například zaměnitelná s teorií grafů, protože v prostředí grafů formalizuje 

sociologické poznatky, které nejsou odvoditelné z „čisté“ matematiky. Podobně SNA není zaměnitelná 

se sociometrií, přestože se u výzkumu malých skupin sociometrii podobá. SNA sdílí se sociometrií 

samotný princip vizualizace datové matice pomocí spojnicového grafu19 a některé pojmy jako dyáda, 

či hvězda (Hlinka 2005). Sociometrie nezná teorii grafů a také její disciplinární zaměření se více 

orientuje na psychologické problémy. SNA se nehlásí k Morenovým konceptuálním generalizacím na 

makrosociologickou úroveň, ale do jisté míry ji některé její odnože připomínají. Nejedná se už 

o hledání univerzálních forem a tvarů v malých sociálních skupin a jejich generalizující přesah na 

velké společenské systémy,  ale o snahu zkoumat komplexní lidské sítě s makrosociologickým 

přesahem. Tento makrosociologický přístup ke zkoumání sociálních sítí byl umožněn až rozvojem 

informačních a výpočetních technologií v posledních 15ti letech. Ostatně jak dlouhou cestu SNA ve 

svém vývoji urazila od sociometrie naznačuje obrázek srovnávající sociometrický sociogram nalevo 

s robustní sítí, jež obvykle SNA zkoumá, na straně pravé. 

Obr. 1: Porovnání sociogramu a robustní sítě 

 

                                                 
19 Vedle sociometrie představuje dnes u nás výrazný směr tzv. sociomapování. Z hlediska vizualizace se odlišuje 
od SNA především zapojením třetí dimenze výšky pro sílu bodu v poli, zatímco SNA řeší tento problém obvykle 
různou velikostí zobrazovaného uzlu. 
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V sociologii se SNA nejčastěji řadí pod hlavičku matematické sociologie20, která se 

charakterizuje snahou o matematickou formalizaci sociálních jevů, nejčastěji do podoby 

matematických modelů. Matematickou sociologii nelze slučovat s používáním statistiky v sociologii. 

Statistika se nesnaží vytvářet systémy reprezentace skutečného světa, ale pouze s určitou 

pravděpodobností odhaduje hladiny jevů. Vystupuje jako obecný zaměnitelný nástroj měření, ale 

sama není východiskem z výzkumného problému – žádá si interpretaci. Proto také nehovoříme 

o statistické sociologii21, ale pouze o empirické sociologii, jež používá statistiky. Oproti tomu 

východiskem matematické sociologie je právě matematický model sám o sobě, který aspiruje, za 

předpokladu určité redukce reality, na co možná nejvěrnější reprezentaci sociálního jevu. Postup je 

takový, že z dat vytváříme síť, kterou nepovažujeme za statistickou vlastnost objektu, ale za model 

reálně identifikované struktury 

V posledních letech se výrazně obohatily oblasti aplikací SNA. Velká šíře užití, která je dnes pro 

SNA typická, ji brání zcela považovat za ryze sociologickou disciplínu. Kupříkladu zmiňovaný autor 

Scott ji pojímá v opozici od dalších autorů (Wasserman, Faust, Borgatti) více jako souhrn metod 

a technik, než plnoprávnou oblast sociologie. Přiznává sice SNA sociologický původ, ale dle jeho 

podání se úspěch stal SNA osudným. Začala být využívána a rozvíjena ostatními vědami, čímž se 

sociologii značně vzdálila. Na druhou stranu autoři, kteří se věnují SNA právě ze sociologické 

perspektivy, mohou argumentovat vzrůstajícím využíváním SNA v sociologii. Důležitým argumentem 

pro chápání SNA jako sociální disciplíny je do značné míry její geneze. Přestože aplikuje metodu SNA 

fyzik či počítačový programátor, míry a modely, kterých používá, nejsou produktem teorie grafů nebo 

jiného obecného matematického přístupu, ale vznikly formalizací sociologických hypotéz 

a pozorování. SNA představuje formalizaci sociálních jevů, které před ní popsali sociální teoretici jako 

Linton, Merton, Nadel (Borgatti 2003). Ostatně, ať už bude v budoucnu osud SNA jakýkoliv, sociálně-

vědní původ bude vždy připomínat právě její název. 

                                                 
20 Matematická sociologie užívá matematických modelů jako nástroje reprezentace sociální reality matematickým 
modelem. Vedle statistiky se užívá diferenciální rovnice a diferenční rovnice pro modelování sociálních procesů 
a teorie grafů a algebry pro popis sociální struktury. V protikladu stojí náhodné a deterministické modely založené 
na pravděpodobnostních pravidlech (Velký sociologický slovník 1996). 
21 Statistickou sociologii nezmiňuje ani Velký sociologický slovník. 
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1.3. Metodologická svéráz analýzy sociálních sítí 

Analýza sociálních sítí studuje strukturu množiny uzlů, které jsou uspořádány pomocí sítě 

vzájemných vazeb. Vazbami vzájemně spojené uzly tvoří síť. Za uzly můžeme považovat entity 

různorodé povahy, kupříkladu jedince, skupiny, organizace, státy atd. Podobně vazby mezi uzly 

mohou představovat osobní vztah, výměnu statků, služeb, informací, příbuzenský vztah, vzájemnou 

podobnost atd. V sociologii nejčastěji uvažujeme o uzlech jako o jedincích případně o skupině. Síť, 

jako struktura uzlů vzájemně propojená vazbami, je popsatelná pomocí matematických metod 

z oblasti teorie grafů22, které jsou hlavním nástrojem SNA. 

SNA lze snadno odlišit od dalších empirických sociologický přístupů skrz její metodologická 

specifika. Již samotné uspořádání datové matice si liší oproti zvyklostem v běžně užívaném datovém 

souboru. Ve statisticky zpracovávaných datech obvykle tvoří řádky statistické jednotky (respondenty) 

a jednotlivé sloupce jsou proměnné, které se k respondentovi vážou. Oproti tomu síťová matice se 

podobá sociogramu, kde každý řádek má svůj protějšek ve sloupci a to obvykle ve stejném pořadí. 

Například čtvrtému řádku odpovídá čtvrtý sloupec a oba se vážou ke společnému uzlu. To znamená, 

že síťovou matici netvoří statistické jednotky nabývajících různých hodnot ale jedinci, uzly, jež 

nabývají vazeb různého obsahu s jinými uzly. 

Tab.1: Ukázka datové matice 

  Jiří Dana Pavel Richard 

Jiří - 0 1 1 

Dana 0 - 0 1 

Pavel 1 0 - 1 

Richard 1 1 1 - 

 

                                                 
22 Teorie grafů je mladá matematická disciplína. Stěžejním bodem je graf, který se skládá s uzlů a hran. Teorie 
grafů obvykle řeší optimalizační úlohy, kdy hledá nejkratší přístupnou spojnici mezi uzly nebo odhaduje 
nejpravděpodobnější cesty v grafu. Aplikuje se především ve složitém operačním řízení nebo právě ve výzkum 
sociálních sítí (Velký sociologický slovník 1996). 
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Obr. 2: Vizualizace datové matice 

  

Z tabulky je patrné, že veličina jež vyplňuje vazby mezi uzly je alternativní proměnná, jak tomu 

bývá v sociogramu, ale ani škála nebo kardinální míra model sítě nekomplikuje23. Zeptáme-li se 

například, zda osoba A zná osobu B, budou vazby mezi uzly nabývat pouze hodnot 0 či 1, respektive 

nezná, zná. Pokud bychom chtěli již znát jaký náboj má vztah A k B, pak můžeme použít 

znaménkového grafu, kde bychom sympatie vyjádřili znaménkem + a antipatie znaménkem - 

(Hanemann). Podobně bychom postupovali, kdybychom užívali škálu pro lepší vyjádření kvality vztahu 

A a B. Vztah bychom bodovali například z hlediska jeho intenzity na škále 1 až 5, kde 1 by vyjadřovala 

slabý / žádný vztah k B a 5 by vyjadřovala silný například přátelský či rodinný vztah. 

Pozorný čtenář si jistě všiml, že matice je diagonálně souměrná, to znamená, že hodnoty na jedné 

straně mají svůj protějšek na opačné straně diagonály tabulky. V matici síťových dat jedna strana 

tabulky představuje jeden směr vazby a druhá strana diagonály opačný směr vazby. Pokud li jsou obě 

strany souměrné, pak vazby mezi uzly nemají směr a pro úplnou informaci by nám stačila pouze 

polovina tabulky. Například pokud by hodnoty v tabulce představovaly rodinnou příslušnost osob ve 

v nějaké menší obci, pak vzdálenost příbuzenství osoby A k osobě B musí odpovídat příbuzenskému 

vztahu B k A. Nemůžeme říci, že osoba A je příbuzná osoby B a zároveň osoba B není příbuznou 

osoby A. Naopak pokud by hodnoty v tabulce zastupovaly například vzájemné sympatie, pak lze 

očekávat, že osoba např. A chová sympatie k osobě B, ale již osoba B nemusí k osobě A tyto 

sympatie opětovat. Diagonálně symetrická data by v takovém případě značně redukovala naši 

informaci o reciprocitě vzájemných sympatií. Proto užíváme usměrněných vazeb, které v grafické 

podobě zobrazujeme pomocí šipek. 

                                                 
23 Některé statistické postupy, například faktorová analýza, přímo škálové hodnoty pro vazby mezi uzly vyžadují.  
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Obr. 3: Usměrněná a neusměrněná vazba 

 

Během konstituce SNA vznikla celá řada metod a matematických formalizací, které se vztahují 

k různým aspektům sítě. Jednou jsou to míry sloužící k popisu celé sítě a k jejímu srovnání se sítěmi 

jinými. Vedle nich existují míry, které nepopisují vlastnosti celé sítě, ale pouze konkrétních uzlů 

a vazeb. SNA disponuje také bohatou škálou technik zaměřených na odhalování podskupin, shluků, 

klik v rámci jedné sítě. 

Nejjednodušší míry popisující vlastnosti sítě jako celku se velmi podobají sociometrickým indexům 

a lze je u menších skupin pohodlně spočítat i bez počítače. Mezi ně patří velikost sítě daná prostým 

počtem uzlů. Sociometrie také již znala hustotu sociogramu spočítanou jako počet vazeb dělený 

celkovým možným počtem vazeb Hustota= m/(k(*k-1)), kde k je počet uzlů, neboli velikost sítě a m je 

skutečný počet vazeb v síti. Ač jednoduchý index se hustota často používá jako srovnávací míra pro 

komparaci více sítí najednou a může sloužit jako srovnání hustoty komunikace mezi různými 

odděleními jedné organizaci, nebo jako nástroj sledování poklesu hustoty sítě s rostoucím počtem 

vazeb. Obecně platí, že čím větší je síť, tím menší je její hustota (např. hustota komunikačních vazeb). 

Základní údaje o uzlu a jeho pozici v síti nám poskytuje míra vazeb, které směřují směrem od něj (out-

degree) a  míra vazeb směřující od jiných uzlů k němu (in-degree). U symetrického neusměrněného 

grafu hovoříme pouze o degree. Na následujícím obrázku se zmíněné míry demonstrujeme. Graf 

z obrázku obsahuje 16 uzlů a 17 vazeb, dle vzorce (30*/16*(16-1) se jeho hustota rovná 0,125. 

Nejvyšším degree disponuje uzel P jež je pojen celkem 10ti vazbami. Naopak nejmenší degree mají 

uzly F, D, G, jejichž outdegree se rovná 1 a indegree 0. 
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Obr. 4: Demonstrace měr SNA na grafu 
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Výše uvedené míry ještě ale nemůžeme považovat za strukturní, jejich míru neovlivňuje samotná 

pozice uzlu v síti, ale spíše počet jeho vazeb na ostatní uzly. Mírou, která je již ovlivněna „tvarem“ sítě 

je tzv. geodetická vzdálenost24, která jak v neusměrněných, tak usměrněných grafech měří počet 

uzlů při cestě od jednoho uzlu k druhému (Hanemann). Geodetická vzdálenost popisuje vlastnost 

vazby mezi dvěma uzly. Pro srovnání více sítí na základě geodetické vzdálenosti lze užít tzv. diametr, 

který se počítá jako největší geodetická vzdálenost v dané síti. Určuje tedy vzdálenost dvou 

nejvzdálenějších uzlů. Kromě geodetické vzdálenosti se užívají další sofistikované míry (maximum 

flow, Hubbel Katz koheze či Tailor’s influnece) (Borgati, Everett, Freeman 2002). V našem 

demonstračním grafu jsou nevzdálenější uzly G a F25. Cestou od jednoho uzlu k druhému musíme 

projít minimálně dalšími 4 uzly (K, P, J, N). Jedná se o nejdelší cestu v grafu zároveň tedy i o diametr 

sítě. 

Samostatnou kapitolou v analýze sítí jsou indexy centrality a síly uzlů, které obvykle vznikly 

formalizací různých sociologických konceptů. Popisují vlastnosti uzlu z hlediska výhodnosti jeho 

pozice v síti ve srovnání s ostatními. V sociologické implikaci pak z takové pozice obvykle plyne 

výhodné postavení z hlediska kontaktů, příležitostí, kontroly informací apod. Z měr centrality jsou 

nejvýznamnější tři degree, betweenness a closennes. O prvním z nich jsme již hovořili. Degree se 

                                                 
24 Z anglického geodesic distance. 
25 Vzdálenost spočtena bez ohledu na směr vazeb. 
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ve své podstatě podobá kvantifikaci tzv. sociometrické hvězdy26. Popisuje, kolik vazeb uzel pojí 

s jinými vazby přímou nezprostředkovanou vazbou. Sofistikovaněji popisuje centralitu uzlu closeness, 

která se počítá jako inverzní součet všech geodetických vzdáleností uzlu od ostatních. 

Nejpoužívanější mírou centrality je však tzv. betweenness, která vychází z předpokladu, že za 

centrální uzel lze považovat ten, přes který je nutno přejít během cesty od jednoho uzlu k druhému. 

Konkrétní hodnota betweenness pak vzniká jako počet záznamů přítomnosti uzlu v geodetické 

vzdálenosti mezi ostatními dvojicemi uzlů. Jinými slovy betweenness vyjadřuje při kolika nejkratších 

možných cestách mezi všemi dvojicemi uzlů je nutno projít právě měřeným uzlem. Vedle těchto měr 

se vyskytují jejich modifikace, které více zohledňují speciální případy sítě, kdy popsané míry mohou 

nabývat zavádějících hodnot (Hanemann). Vedle closeness se tak počítá k ní paralelní eigenvector 

geodetické distance, který místo s klasickou vzdáleností uzlů počítá vzdálenost od dimenzí faktorové 

analýzy sítě, flow centralita, jež doplňuje betweenness o cesty, které nejsou nejkratší a Bonachiho 

power index, jež upravuje hodnotu uzlu degree dle hodnot degree s ním přímo sousedících uzlů. 

Hodnoty betweenness a closeness pro graf z obrázku 4 jsou následující: 

Tab. 2: Closeness a Betweenness uzlů v demonstračním grafu 

  inCloseness outCloseness Betweenness nBetweenness 
A 9.434 20.833 29.000 13.810 
B 20.548 7.576 18.333 8.730 
C 23.077 7.109 16.167 7.698 
D 6.250 21.429 0.000 0.000 
E 31.250 6.667 7.000 3.333 
F 6.250 17.857 0.000 0.000 
G 6.250 8.571 0.000 0.000 
H 9.375 20.548 15.000 7.143 
I 31.250 6.667 2.833 1.349 
J 9.677 18.987 29.000 13.810 
K 10.791 8.065 4.000 1.905 
L 10.274 9.091 2.000 0.952 
M 11.811 8.571 8.000 3.810 
N 9.554 17.241 20.000 9.524 
O 13.158 8.065 10.000 4.762 
P 9.202 23.810 27.667 13.175 

Closeness závisí na směru vazby, proto v diagonálně nesouměrných grafech, jako je ten náš, 

počítá pro uzel dvojí hodnoty. Hodnoty closeness pro vazby uzlu vedoucí od něj a pro vazby vedoucí 

                                                 
26 Sociometrická hvězda označuje v sociometrie jedince ve skupině, k němuž směřuje značná část všech vazeb 
síti. Jedinec má vysoký sociometrický status, je v sociogramu umístěn ve středu a  společně s vazbami z okolí, 
které k němu vedou vytváří hvězdicovitý obrazec (Musil 2003).  
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k němu. Z uzlu P vedla 9 vazeb, jeho outCloseness je proto vysoké, ale pouze jedna vazba směřovala 

přímo k P (vazba A -P), což vysvětluje jeho nízké inCloseness. Betweenness automaticky síť 

symetrizuje. Nerozlišuje odchozí a příchozí vazby. Jestliže vazba vede od A k P, pak betweeness ji 

rozumí jako univerzální vazbu mezi A a P. V tabulce je několik uzlů, jejichž beteenness je nulové, 

protože se nacházejí na periferii sítě a jiné nejkratší spoje mezi uzly přes ně nemohou procházet. 

Standardní betweeness je spočítáno jako proporce přítomnosti při komunikaci mezi dvěma uzly 

různými cestami v síti. Normované betweeness (NBetweenness) pak vyjadřuje dosažené procento     

z maximálního možného betweeness uzlu (Hanemann).  

Významný metodologický okruh v SNA představuje odhalování podskupin v síti. Pro tyto účely 

vznikla celá řada algoritmů cliques, N-cliques, K-Clans, K-plexes (Hanemann). Zjednodušeně 

řečeno procedura cliques hledá, kteří jedinci v síti jsou si vzájemně blíže než jiní jedinci v síti 

a následně je společně zahrne do společné kliky. Klika je uskupení, kde každý jedinec disponuje 

přímou vazbou na všechny ostatní členy kliky. Vedle toho procedura n-clique zahrnuje do kliky 

všechny uzly, jejichž vzdálenost je rovna nebo menší takové vzdálenosti, jakou si sami zvolíme (N). 

N – clans pak kombinuje oba předchozí, kdy si můžeme zvolit minimální vzdálenost pro zahrnutí uzlu 

do podskupiny, ale musí být splněna podmínka, že všechny uzly v podskupině vzájemně pojí přímé 

vazby. Algoritmus K-plexes upouští od kritéria přímé vazby a zahrnuje uzly do kliky, pakliže uzel má 

vazbu alespoň na  n-k členů kliky, kde n je počet členů kliky a k je minimální vzdálenost. 

Tab. 3: Nalezené podskupiny procedurami pro odhalení podskupin 

Klika Cliques N-Cliques   (N = 2) K-Clans   (K = 2) K-plexes   (K=2) 

1 B C P A B C H I J K L M O P A B C H I J K L M O P B C H O P 

2 B K P A C H I J L M N O P  A C H I J L M N O P H L M O P 

3 B O P C D H I L N O P    C D H I L N O P   

4 A B P B C E H I P      B C E H I P   

5 C H P F H J N        F H J N   

6 H I P B G K P        B G K P   

7 H L P       

8 H O P       

9 J M P       

10 A J P       

11 L M P       

12 M O P       
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Procedura Cliques našla řadu skupin vzájemně propojených uzlů. Zde jsem omezili minimální 

podskupinu na 3 uzly, což je také největší velikost podskupiny. V případě větší minimální podskupiny 

by procedura Cliques nenašla podskupinu žádnou. V proceduře N-CLiques jsem povolili maximální 

vzdálenost dvou uzlů v podskupině z 1 na 2, ale zároveň je minimální relevantní velikost podskupiny 

určená jako 4 uzly. Pro všechny kliky nalezené procedurou N-Cliques platí, že všechny vazby mezi 

členy podskupiny probíhají přes jiné členy podskupiny, což vysvětluje shodný výsledek procedur N-

Cliques a K-Clans. V K-plexes jsmo pro výpočet zadali, že uzel spadne do skupiny tehdy, pakliže má 

vazbu alespoň na dva jiné členy podskupiny a zároveň podskupina čítá alespoň 5 uzlů. 

SNA využívá řadu metod pro popsání vzájemné podobnosti uzlů v síti. Z nichž mnohé jsou 

sociologům blízké jako faktorová analýza, multidiemnzionální škálování, shluková analýza. 

Vzájemnou podobnost v terminologii SNA vyjadřuje tzv. strukturní ekvivalence. Dva uzly 

považujeme za strukturně ekvivalentní, pakliže při jejich vzájemné záměně se struktura sítě nezmění, 

což lze splnit pouze předpokladu, že uzly se pojí stejnou intenzitou ke stejným uzlům. Prakticky 

existuje pouze málo uzlů, které by si byly zcela strukturně ekvivalentní, proto většina technik vyjadřuje 

jejich podobnost mírou od naprosté blízkosti, až po maximální vzdálenost. Například 

multidiemnzionální škálování umístí dva shodné uzly na stejnou pozici v prostoru souřadnic a uzlům 

nepodobným přidá souřadnice na opačných stranách škálovacího prostoru. Kromě míry podobnosti 

určují míry podobnosti i principy, jež odlišují jednotlivé uzly v podobě prostorových dimenzí 

(korespondenční analýza) či faktorů (faktorová analýza). Metodologie odhalování podobností uzlů se 

neliší od postupů třídění třetího stupně v obvykle užívané statistické analýze sociologických dat. 

Popsané základní míry a algoritmy studia sítí zdaleka nevyčerpávají bohatost metod, kterými SNA 

disponuje, lze je ale považovat za základní a nejvíce používané. Dávají nám také možnost 

nahlédnout, jaké okruhy metodologických i praktických otázek SNA obvykle řeší  
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2. Analýza sociálních sítí v organizaci 

 

2.1. Organizational Network Analysis (ONA) 

Pod tímto názvem se v praxi skrývá aplikace SNA pro výzkum sítí ve formálních organizacích27, 

které jsou protikladem k neformálním28 organizacím a sítím. Pojem neformální organizace vznikl 

z kritiky představy formální organizace, a to jako odmítnutí jejího redukcionismu. Mnohé výzkumy 

v průběhu 20. století poukázaly na fakt, že zdrojem informací a interakcí řešících problémy jsou právě 

neformální vazby mezi členy formální organizace. Přiblížit výzkum formální organizace použitím SNA 

přístupu vedlo k zavedení několik formálních měr, které nahlížejí na síť právě jako na 

hierarchizovanou formální strukturu. Karchardt vyvinul za tímto účelem míry conectedness, 

hierarchy a efficiency (Monge, Contractor 2003). V této souvislosti se objevuje studium emailové 

komunikace jako nástroj srovnání neformální struktury s formální. Paradoxně ale v devadesátých 

letech zájem o srovnávání formální – neformální struktury upadá, protože se v teorii a praxi 

managementu začíná uplatňovat tzv. maticový či síťový model řízení, který sám čerpá z potencionálu 

síťového přístupu a je rovněž reakcí na zastarání konceptu hierarchické formální organizace. 

Metodologický koncept SNA se dočkal svého širokého uplatnění ve výzkumu organizací a zde se 

postupně vymanil jako podskupina SNA s vlastním označením Organizational Network Analysis 

(dále jen ONA), která se zejména ve Spojených státech poměrně rychle stala standardním 

diagnostickým nástrojem pro management consulting29. Podobně jako SNA i ONA vystupuje jako 

disciplína orientovaná na dyadické proměnné. Nástroji ONA jsou zkoumány různorodé fenomény 

organizačního dění jako vůdcovství, moc, pracovní výkon, soukromé podnikání, vztahy kapitálových 

vlastníků, využití znalostí, inovace, maximalizace zisku či vnitrofiremní spolupráce (Borgatti 2003). 

Protože se v této práci snažíme uplatnit studium toků emailové komunikace, budeme se v popisu ONA 

zaměřovat na studium vnitrofiremní komunikace. 

                                                 
27 Pojem formální organizace označuje ideální model organizace „stanovující  základní cíle, úkoly, a programy, 
obecnou vnitroorganizační strukturu včetně horizontální a vertikální dělby rolí, služební povinnosti, pravidla styku 
a komunikace, odměny a tresty (sankce), procedurální pravidla atd.“(Velký sociologický slovník 1996). 
28 Užívá se i pojmu emergenční, přirozeně vznikající síť. 
29 Pojem užívaný pro profesionální poradenství v oblastí řízení (managementu). 
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Základním jednotícím znakem ONA je omezení populace zkoumané sítě na určitou organizaci30. 

Zaměstnanecký poměr k jednomu zaměstnavateli většinou představuje práh pro vyčlenění jedinců, 

kteří nebudou do sítě zahrnuti. V některých případech se ale do ONA souboru zahrnují i jedinci 

vystupující vůči organizaci jako vnější. Takové případy jsou obvykle vedeny snahou odhalit klíčové 

členy organizace při styku organizace se svým okolím. 

Předmět zájmu ONA do značné míry vyplňuje tzv. neformální struktura, která se staví do 

protikladu k formální organizaci. Neformální struktura představuje složky organizace, které nejsou 

formálně reflektované v popisu její vnitroorganizační vertikální i horizontální struktuře, dělby práce, 

jejích cílů a úkolů (Velký sociologický slovník 2007). Princip neformální struktury byl původně popsán 

Eltonem Mayem v souvislosti s hawthornskými experimenty (viz kapitola Historie a vznik SNA). Jeho 

výzkum se orientoval především na primární vztahy a na jejich souvislost s pracovním výkonem. 

Oproti tomu ONA rozšířila škálu zkoumaných jevů a využívá nových poznatků z oblasti teorie grafů. 

V minulosti, včetně minulosti československé sociologie, se studovala neformální organizace pomocí 

sociometrického testu (viz kapitola Historie a vznik SNA) a tento přístup se v jisté míře se současnou 

ONA překrývá. Rozdíl mezi ONA na jedné straně a sociometrií pracovních skupin na straně druhé lze 

spatřit především v bohatším portfoliu zkoumaných jevů na straně ONA a v nahrazení sociogramu 

robustnější a sofistikovanější sítí. Obě koncepce rozděluje i různorodosti metod, které ONA oproti 

sociometrie používá. Zatímco sociometrie se do značné míry spojuje se sociometrickým testem, ONA 

využívá i jiné zdroje dat, jako jsou záznamy toků emailové a telefonní komunikace, či záznamy 

prohlížení firemních webových stránek konkrétnímu uživateli. Ale podobně jako u sociometrického 

testu je základním nástrojem ONA dotazník, v němž respondent odpovídá na otázky vždy výběrem 

osoby či výběrem hodnoty na škále vztahu k určité osobě. Výběr osoby A osobou B má v grafu 

podobu vazby vedoucí od B k A. Souhrnem všech odpovědí členů zkoumané populace vzniká model 

neformální struktury vztáhnutý ke kontextu otázky, na kterou se v dotazníku odpovídalo zmíněným 

výběrem osoby. Po vzniku modelu neformální struktury lze model porovnat s formální strukturou. 

Model formální organizace zde vystupuje jako nástroj vizualizace přepsaných rolí a procesů, který 

                                                 
30 Zde vedle sebe stojí dva pojmy různého obsahu, a sice síť a organizace. Za organizaci považujeme entitu, jejíž 
prvky jsou předem dané, to znamená, že víme, kde organizace začíná a kde končí, což platí i pro její strukturu 
(strukturou rozumíme relativně ustálené vazby mezi prvky). Oproti tomu síť je emergentní (přirozené, spontánně 
vznikající) struktura, jejíž hranice nejsou omezené. Mezi sítí a strukturou v reálném světě existuje mnoho 
souvislostí. Například síť se sama může skládat z organizací. Členství jedince v určité organizaci je také silný 
determinant jeho osobní sociální sítě. Struktura organizace výrazně determinuje sociální sítě jejich členů apod. 
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umožňuje v porovnání s neformální sítí vkládat do sítě další proměnné jako postavení jedince, funkce 

či procesy práce (viz. obrázek 5). 

Obr. 5: Srovnání formální a neformální struktury organizace 

 

Zdroj: http://www.robcross.org/images/sna_chart_01.gif 

Obrázek sám byl vytvořen pro demonstraci práce ONA vedoucím představitelem tohoto směru 

Robertem Crossem. Pokud formální organizace odpovídá neformální, musí vedoucí pracovníci 

zaujímat ústřední postavení i v modelu neformální organizace. V ukázce přebírá ústřední roli 

zaměstnanec Cole, který ač ve formální struktuře umístěn na podřadné pozici, v sítí (její kontext 

neznáme) jednak výhradně kontroluje cesty k dalším 4 kolegům, a za druhé k němu směřuje mnoho 

přímých vazeb od kolegů z jiných oddělení, včetně pracovníků z vedení.  
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Matematicky lze porovnat podobnost formální a neformální struktury vzorcem pro Levenshteinovu 

vzdálenost
31 

dvou grafů. Například vzdálenost dvou grafů A a B (viz obrázek 6) (Rausch, Stagbauer 

2006). 

Obr. 6: Levenshteinova vzdálenost dvou grafů 

 

Vzdálenost grafů na obrázku se rovná 3, protože jsou nutné tři kroky (odebrání či přidání vazby), 

abychom změnili jeden graf v druhý. Index vzdálenosti se pak spočítá jako poměr vzdálenosti L ku 

celkové maximální možné vzdálenosti dvou grafů Lmax. 

Maximální vzdálenost dvou grafů o stejném počtu uzlů: Lmax = 1/2*n*n(n-1) (6). 

Relativní vzdálenost dvou grafů o stejném počtu uzlů Lr=L/ Lmax (3/6) (0,5 = 50 %). 

Srovnávání neformální struktury a formální organizace vyústilo v koncepci tzv. community of 

practise32 
(CoP). Definice tohoto pojmu není zcela jasná, někdy je užíván v jednoduchém smyslu 

skupiny vzájemně spolupracujících jedinců, mnohem častěji však tento pojem označuje zpravidla 

neformální skupinu, jejíž členové vzájemně sdílejí své znalosti a zkušenosti, což pozitivně působí na 

proinovativní prostředí v organizaci. Členové CoP se mohou vzájemně lišit oborem svých znalostí, ale 

díky vzájemné komunikaci jsou schopni využít této diversity a nalézt řešení problémů vysoké 

komplexity. Ambicí výzkumu ONA v konkrétní organizaci bývá právě nalezení community of practise 

                                                 
31 Levenshteinova vzdálenost (1965) byla zamýšlena především jako míra popisující rozdíl mezi dvěma slovy, kdy 
se počítá počet kroků, nutných k přeměně jednoho slova na druhé. V této míře se dobnes honě užívá například 
v informačních technologiích. (Wikipedia 2008)  
32 Někteří autoři (kupříkladu Gloor) hovoří místo o commnity of practise o communicative inovation netoworks 
(COIN). Druhý ze jmenovaných se úžeji používá právě v kontextu vnitroorganizační komunikace. Zatímco prvý je 
často spojován více s internetem a virtuálními komunitami. 
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v pletivu vnitroorganizačních sítí. V implementační fázi se pak hledá řešení, které bude napomáhat 

rozvíjení a udržování současných CoPs či utváření nových. 

Ve své společné práci Cross, Laseter, Parker a Velasquez popsali několik strukturních aspektů, 

které hrají důležitou roli při rozvoji CoPs a celkové komunikace v organizaci. Mezi tyto aspekty patří:  

� centrální spojovatelé (na obrázku 7 uzel T) 

� zprostředkovatelé (uzel A) 

� okrajoví hráči (uzly Q, U, G, E), 

� rozdělující body (na obrázku vyznačen šedým polem) 

� vnější pojivost (vazby mezi uzly F – KLIENT, H – KLIENT) 

� osobní sítě (uzly, které se společně pojí přímou vazbou k jednomu konkrétnímu uzlu, 

například uzly A, R, X tvoří osobní síť uzlu W). 

Obr. 7: Strukturní aspekty rozvoje community of practise 

 



 30 

Centrální spojovatelé (Central connectors) hrají ve firmě díky své pozici v komunikační struktuře 

výjimečnou roli. Jsou to lidé, kteří disponují mnoha přímými vazbami na dalších členy organizace. 

Jsou proto nezbytní pro souhru různých složek organizace a jejich ztráta představuje pro organizaci 

vážné riziko. Z povahy jejich pozice si mohou po pracovní stránce připadat přetíženi, proto je žádoucí, 

aby vazby, které přes ně vedou, byly zmnoženy i přes jiné členy organizace. 

Zprostředkovatelé (Brokers) často propojují podskupiny v organizaci. Zprostředkovatelé nemusí 

mít mnoho přímých vazeb, ale jejich pozice je výlučná vzhledem k celkovému komunikačnímu toku 

a bez jejich přítomnosti by nebyla možná. Zprostředkovatelé se obvykle nacházejí v úzkém hrdle 

komunikačního procesu organizace a jejich vazby směřují přes hranice různých charakterů jako 

hranice oddělení, geografické vzdálenosti, profesního zaměření, vertikální struktury aj. 

Zprostředkovatelé jsou nejlepšími médii pro nová sdělení. Prochází jimi nejkratší cesty vazeb mezi 

jinými jedinci, proto se od nich informace šíří nejrychleji. Jsou nositeli klíčových informací, a proto jsou 

společně nejvhodnějšími kandidáty pro řešení komplexních celoorganizačních problému. 

Okrajoví hráči (Peripheral players) spojuje se zbytkem organizace pouze málo vazeb. 

V některých případech jsou nálezem ONA i tzv. izoláti. Pozice okrajových hráčů a izolátů svědčí 

o jejich možném nevyužitém potencionálu, který by mohl být pro organizaci přínosem. Jsou náchylní 

k přerušení aktivity, na které participují. Jejich využití může do chodu organizace vnést nové myšlenky 

a nápady. 

Rozdělující body (Fragmentation points) jsou reálné překážky, podél kterých prochází pomyslná 

hranice ve firemní  komunikaci. Zpravidla vytvořením topologického diagramu se do sítě zanášejí další 

aspekty, které by mohly představovat překážku v komunikaci a zjišťuje se, zda tomu tak doopravdy je. 

Druhů překážek je celá řada a mohou představovat hierarchizovaný systém řízení, fyzickou 

vzdálenost či dělbu práce rozdělující proces činnosti do pracovních skupin. Jejich identifikací je možné 

se efektivně zaměřit na úzká hrdla sítě. 

Vnější pojivost (External connectivity) identifikuje klíčové uzly komunikace s okolním světem. 

Vnější pojivost jednak určuje, zda je organizace napojena na správné vnější vazby (např. akademická 

sféra, klíčoví zákazníci) a také identifikuje významné uzly pro komunikaci s okolím. 
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Osobní sítě (Personal networks) a jejich vizualizace významně pomáhají jednotlivým 

pracovníkům v orientaci se svém okolí. Umožňují lépe pochopit svou vlastní pozici, určit priority 

a v neposlední řadě poskytují zpětnou vazbu účastníkům ONA výzkumu (Cross, Laseter, Parker, 

Velasquez 2005). 

Pomocí výše popsaných aspektů řeší ONA několik okruhů problémů, které více či méně souvisí 

s vnitrofiremní komunikací. Zlepšení toku informací a opětovného využívání znalostí se uskutečňuje 

pomocí institucionalizace nahodilé vnitrofiremní komunikace podmíněné formální strukturou, osobními 

zájmy a neochotou komunikovat s osobami, které jsou jistým způsobem odlišné33. V síti se zjišťuje 

centrum a periferie sítě, ze zprostředkovatelů se stávají „jdi k34“ osobnosti, které ostatním radí, s jakým 

problémem se mají na koho obrátit. Do vazeb zprostředkovatelů se snaží výzkumníci ONA zapojit 

periferní hráče. Ostatní členové organizace jsou informováni o expertních znalostech periferních 

hráčů. Dochází ke změně pravomocí centrálních spojovatelů, aby již více nebyli přetěžováni. Členové 

organizace mají příležitost prohlédnout si své osobní síťové profily, aby mohli rozvíjet svou osobní 

konektivitu. Po vyjmenovaných opatřeních se výsledky prověří dalším ONA průzkumem, kde se 

kontroluje snížení vazeb u přetížených jedinců a zvýšení komunikační frekvence přes odhalené 

kritické body. Dalším typickým úkolem ONA je rozvoj schopnosti úsudku a reakce, kdy se stává cílem 

zvýšení o povědomí expertních znalostí kolegů a nárůst pravděpodobnosti, že v případě potřeby 

budou klíčové znalosti určitých zaměstnanců skutečně využity. Při aplikaci řešení se vytváří podmínky 

pro výměnu informací jako on-line fóra, osobní stránky zaměstnanců, vytváření expertních skupin pro 

určitá témata. Dle ONA vznikají inovace, ať už řízené či spontánní, v komunitách s velkou oborovou 

diverzitou, proto je žádoucí podporovat vznik komunikačních a kolaboračních vazeb napříč obory a 

druhy činností. V praxi se tento problém řeší rotací pracovních pozic nebo samotných projektů. Určuje 

se, který druh technických informací má v procesu komunikace klíčovou roli a omezuje tak další 

alternativní náhledy na problém, a který naopak stojí v pozadí a z hlediska řešení problému se 

projevuje jeho deficit. Ze strany výzkumu se zjišťují kliky a shluky, které napovídají o fragmentačních 

bodech v síti. Důležitá místa v síti odhalují přeceňované a podceňované složky organizace. ONA se 

snaží podporovat zaměstnance, kteří vytvářejí největší hodnotu pro firmu. Mapují se sítě, které 

zobrazují percepci finančního přínosu jednotlivých členů organizace či celých oddělení a porovnává se 

                                                 
33 Za odlišnost lze v tomto případě považovat prostorovou vzdálenost, odlišnou etnicitu, pohlaví, věk, ale 
i osobnost či profesní zaměření. 
34 Autoři uvádí pojem „go to people“. 
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přínos uvnitř skupiny a mezi skupinami. Přínosná kolaborace by se neměla dít pouze na základě 

nadšení či přátelství, ale, jak se snaží ONA, měla by být strategicky cílena. To umožňuje právě 

zmapování strategických toků práce a hodnot.  

Z výzkumů síťové povahy v organizacích vyplývá, že jejich autoři považují sítovou stránku 

organizace za úzce spjatou s individuálními pracovními výkony zaměstnanců a za klíčovou u práce 

založené na znalostech. Například výzkumy zabývající se ego-sítěmi35 (více o ego-sítích v kapitole 

Historie a vznik analýzy sociálních sítí) ukázaly, že lidé s nadprůměrnými vazbami jsou častěji 

povýšeni, lépe se adaptují na organizační změny a celkově si užívají lepší kariéry (Cross, Cummings 

2004). Ze srovnání subjektivních hodnocení individuálních pracovních výkonů se síťovou analýzou 

organizací vyplynulo, že osobní výkon statisticky signifikantně kladně koreluje s centralitou 

v informační síti (vzniká na základě otázky, kdo má důležité informace pro vykonávání práce 

dotazovaného), ve vnímané síti (pro čí pracovní činnost se daná osoba považuje za důležitého), 

s vnější konektivitou (počet vazeb směřujících mimo organizaci), a s počtem vazeb napříč horizontální 

strukturou (počet vazeb směřujících do jiných oddělení, než je respondentovo). Korelace se oproti 

očekáváním neprokázala v asociaci s počtem vazeb napříč vertikální strukturou (počet vazeb 

respondenta směřujících do jiných úrovní vedení, než je respondentova). Z výzkumů na srovnávání 

individuálních pracovních výkonů a síťových charakteristik je patrné, že organizační struktura 

poskytuje jedincům různě hodnotná spojení, a že centralita těchto spojení souvisí s individuálním 

pracovním výkonem. 

Jako poněkud zanedbané téma ONA se krčí validita testů, jež ONA užívá. Autoři o něm prakticky 

mlčí, ale lze si představit, že problém validity úzce souvisí s původním sociometrickým testem. 

Sociometrie jako kritérium validity neužívá srovnání reálného chování individua s jeho 

sociopreferečním chováním. Mírou validity se rozumí shoda socioprefereční výpovědí jedince s jeho 

sociopreferečním chováním. Sociometrický test lze považovat za validním za podmínek pozitivní 

motivace jedince k odpovědi a odstranění bariéry motivačních zábran (Petrusek, 1969, Hlinka 2005). 

Někteří autoři (Cross, Rausch, Stagbauer) přiznávají, že kromě tzv. reaktivních metod ONA, které 

jsou založeny na výpovědích členů organizace ve standardizovaných rozhovorech, je možno použít 

i tzv. nereaktivní metody, které spočívají ve zkoumání dat nevytvořených dotazováním. Nereaktivní 

                                                 
35 Z anglického ego-network. 
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techniky ONA jsou skupinou technik získávání síťových dat, kdy do procesu záznamu dat nevstupuje 

aktivně respondent. Ve výzkumu organizací pomocí metod SNA se nereaktivní výzkum omezuje na 

dvě možné oblasti. A sice zkoumání organizačních internetových fór, která existují pouze vzácně, 

a zkoumání různých druhů záznamů toků emailové komunikace, které jsou dostupné prakticky 

v každé organizaci provozující vlastní emailové adresy. 
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2.2. Analýza sociálních sítí emailové komunikace 

Email představuje v informační společnosti36 důležitý prostředek komunikace (využíván v ČR 86% 

uživateli Internetu, ČSÚ 2007). Umožňuje technickou37, obchodní a sociální výměnu informací a to bez 

prostorového omezení. Pro své rozšíření v posledních letech se stal předmětem několika výzkumů 

zaměřených na extrakci neformálních sociálních sítí v organizacích (Huberman, Tyler, Wilkinson, 

2004). 

Studium toků emailové komunikace vystupuje jako alternativa ke klasickému reaktivnímu způsobu 

sběru dat dotazováním. Vedle omezení, která sebou extrakce sítě z emailů přináší, poskytuje 

emailové komunikace několik nesporných následujících výhod (Zhang 2003). 

� Poskytuje bohatá data osobní komunikace ve standardizované podobě, která jsou tak 

snadno zpracovatelná. 

� Díky své všudypřítomnosti umožňují data o emailové komunikace extrakci rozsáhlých 

makro-sítí, které jsou jinými metodami sběru dat nepřístupné. 

� Emailový server nezaznamenává pouze kdo posílá komu email, ale také zapisuje kdy 

k transakci docházelo, kolik emailů si uživatelé mezi sebou vyměnili či zda jejich vzájemná 

emailová komunikace je reciproká. 

� Email ukládá předmět zprávy, který některé studie využívají ke kategorizaci druhu 

komunikace a ke kvalitativnímu popisu významu vazby mezi jedinci. 

� Díky informaci o času, kdy si uživatelé vyměnili email, je možné do sítě zahrnout časové 

hledisko a pozorovat dynamiku sítě. 

� Částečná emailová síť vytvořená pouze z odeslaných emailů se v organizaci stává 

kompletní, protože i přijatý email, se u jiného člena organizace zaznamená jako odeslaný. 

                                                 
36 Koncept postindustriální společnosti akcentující roli informace jako původce změny industriální společnosti. 
Uplatnění informačních technologií překonává časové a prostorové vzdálenosti a jiná omezení daná industriální 
společností a dává tak vzniknout společnosti nové (Velký sociologický slovník 1996). 
37 Technická výměna informací probíhá, když email neplní sociální ani obchodní funkci. Zpravidla se jedná 
o zautomatizované emailové systémy. 
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Z uvedených výhod je patrné, že vedle odhalování neformálních sítí, je podstatnou výzvou studia 

emailů zachování maximálního soukromí členů studované skupiny38.  

Při pátrání po nejstarší práci studující toky emailové komunikace ze strukturní perspektivy se 

vynořila práce Schwartze a Wooda z University of Colorado z roku 1992. Tito autoři ve svém díle ani 

dosud nereflektovali, že se zabývají oborem SNA. Jednalo se o počítačové vědce a svůj síťový přístup 

nazývali jako traffic analysis. Nicméně cíl jejich výzkumu se již podobal pozdějším aspiracím SNA 

v oboru studia toků emailů. Snažili se ze záznamů elektronické komunikace odvodit pomocí metod 

SNA (v jejich slovníku pouze jako teorie grafů) skupiny uživatelů, kteří budou mít podobné profesní 

zájmy a budou tak reálně tvořit neznámou komunitu odborníků na určité téma. Neváhali a oslovili 

několik organizací provozujících servery veřejné i neveřejné elektronické služby. Shromáždili robustní 

databázi dat emailů uživatelů z celého světa a přistoupili k samotnému výzkumu. Ten spočíval 

v odhalení algoritmu, jež by vytvářel shluky profesně či jinak zájmově blízkých jedinců, tzv. podgrafy 

specializace39 (SSG). Nejprve odejmutím uzlů, které nejsou propojeny s více jak jedním dalším uzlem 

(periferie), svou síť o vysoké komplexitě redukovali na tzv. jádro, dále omezili uzly na ty, jež tvoří 

hlavní komponentu, tj. na ty, které sami tvoří největší samostatnou síť40, a na nich provedli samotný 

experiment. Ten spočíval ve vyvrácení hypotézy, že lidé mající podobné zájmy budou mít i podobnou 

                                                 
38Zákon o ochraně osobních údajů k problematice emailů mlčí . Pouze zákoník práce se vyjadřuje v následujícím 
smyslu. 
Zákoníku práce (262/2006 Sb.) 
(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní 
prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu 
podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. 
(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele 
narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje 
zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole 
elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 
(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který 
odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat 
zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. 
(4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem 
práce a s pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 větě druhé. Nesmí vyžadovat informace zejména o 
a)  těhotenství, 
b)  rodinných a majetkových poměrech, 
c)  sexuální orientaci, 
d)  původu, 
e)  členství v odborové organizaci, 
f)  členství v politických stranách nebo hnutích, 
g)  příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 
h)  trestněprávní bezúhonnosti; 
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, 
která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo 
zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. 
39 Z anglického specialization subgraphs. 
40 V praxi znamená především odstranění izolátů. 
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pozici v celkové síti – budou jednat s podobným okruhem jedinců bez podmínky toho, že by spolu 

komunikovali vzájemně. Vyvinuli tak algoritmus pro výpočet vzdálenosti zájmů dvou jedinců n1 a n2: 
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Kde C(ni) je množina uzlů přímo spojených s uzlem ni. Spočítaná vzdálenost pro každý uzel 

vytváří skupinu jeho nejbližších uzlů, tzv. agregovaný graf specializace41 (AGS). Aby ověřili, jak 

algoritmus pracuje, vybrali skupinu lidí, jejichž profesní specializace byla známa (sami sebe), 

a pomocí algoritmu našli nejbližší jedince. Výsledkem se staly jejich vlastní AGS, které ovšem jejich 

profesnímu okruhu neodpovídaly. Ve skutečnosti AGS popisovaly šíři zájmu jedince a vytvářely tak 

jeho „zájmový otisk“. Proto redukovali počáteční známé uzly z osmi na dva vytvořili pro ně jednu 

společnou síť propojenou jedinci, se kterými oba vybraní komunikovali. Pro spojenou síť spočítali 

vzdálenosti všech uzlů k vybraným jedincům a vznikl tak seznam osob, který skutečně odpovídal 

profesnímu okruhu lidí na určité téma (Schwarz, Wood 1992). Výše popsaný experiment se stal na 

dobu přibližně deseti let poněkud osamocený, ale předznamenal pozdější výzkumy elektronické 

komunikace zaměřené na vnitroorganizační komunikaci. 

V krátké historii studia emailů z perspektivy ONA se objevují dva jasně rozpoznatelné přístupy, 

které se liší povahou výchozích dat, jež studují. V prvním slouží za zdroj dat emailové komunikace 

archivy samotných emailových klientů (programů pro zprávu elektronické pošty samotným jejím 

uživatelem, např. Microsoft Outlook). To znamená, že zpracovávaná data obsahují informaci 

o adresátovi a odesílateli emailu, předmět zprávy, název přílohy a dokonce i samotný text zprávy. 

Přístup klade velké nároky na soukromí původních uživatelů adres, jež jsou zkoumány. Z důvodu 

zásahu do soukromí se omezuje zkoumání celých emailových zpráv buď na kriminální případy (viz 

dále příklad ze společnosti Enron), na zkoumání vlastní osobní sítě uživatele emailové adresy (Donath 

2003), na laboratorní studie chování při emailové komunikaci v kontextu studia textu emailů 

(Neustaedter, Brush, Smith 2005) nebo na redukci dat do takové míry, že samotné studium již 

neporušuje soukromí osob, jejichž emaily jsou ve zkoumání zahrnuty. Až na poslední přístup je SNA 

                                                 
41 Z anglického Agregated subgraph. 
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v těchto přístupech často kombinována s jinými matematickými metodami jako text mining42, natural 

language processing43 a další (Diesner, Carley 2005). 

 V druhém přístupu se jako výchozí zdroj obvykle používá tzv. SMTP protokol, který je do značné 

míry šetrný vůči soukromí uživatelů adres, protože obsahuje pouze adresu odesílatele, příjemce a čas 

transakce. Takto limitovaná data nedovolují kombinaci metod, jsou prakticky výhradně určena pro 

SNA (více o práci se SMTP protokolem v kapitole 3.2 Vytvoření datového souboru).  

Směr zkoumání emailové komunikace prostřednictvím SMTP protokolu dobře reprezentuje 

průkopnická práce autorů z laboratoří firmy Hewlett Packard (Huberman, Tyler, Wilkinson, 2001). Ve 

své práci Email as Spectroscopy: Automated Discovery Community Structure within Organization 

odvodili algoritmus pro zjišťování komunikačních podskupin z klasických prací Freemana44 a použili 

pro studium sítě emailové komunikace záznamy elektronické pošty vědců v laboratořích Hewlett 

Packard. Pro dekompozici sítě na subgrafy použili tzv. Girven-Newmann algoritmus (GN) založený 

na míře centrality uzlů betweeness, který určuje kolik cest vede přes uzel pokud spojujeme jiné dvojice 

uzlů nejkratší možnou cestou mezi nimi. Po vypočítání centrality betwenness zjistili vždy dva 

nejcentrálnější uzly a jejich vzájemnou vazbu odstranili. Poté znovu spočítali index betweennness pro 

všechny uzly a opakovaně odstranili vazbu mezi dvěma nejcentrálnějšími uzly. Takto pokračovali až 

do okamžiku, kdy by odstraněním vazby mezi uzly s nejvyšší centralitou již nezískaly dále 

rozdělitelnou skupinu uzlů. Minimální počet uzlů pro podskupinu dále rozdělitelnou na další dva 

podgrafy je 6 (viz obrázek 7). 

Obr. 8: Minimální graf rozdělitelný na dva menší 

 

                                                 
42 Text mining je odnož data miningu, která se soustřeďuje na zpracování nestrukturovaných textů. Typickou 
úlohu představuje dolování klíčových slov textu a jeho automatická kategorizace. 
43 Natural lanuage processing lze nejlépe zařadit do informatiky. V praxi se snaží naučit umělou inteligenci číst 
text v přirozeném jazyku. 
44 Americký sociolog jež je autorem řady konceptů a měr v analýze sociálních sítí. Podílel se také na vývoji 
softwaru Ucinet, jež se těší největší rozšířenosti mezi dalšími softwary pro zpracování síťových dat. (Scott 2005). 
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Touto procedurou získaly postupně 66 podskupin z celkové počtu 367 zúčastněných 

zaměstnanců. Z těchto 66 podskupin 49 nalezených odpovídalo skutečným formálním organizačním 

jednotkám v laboratořích a zbývajících 17 zahrnovalo jedince z více organizačních jednotek uvnitř 

společnosti Hewlett Packard. V každé podskupině zjišťovali sílu postavení jedince dle jeho přítomnosti 

v různých podskupinách, tak jak vznikaly postupným odebíráním vazeb mezi jedinci s nejvyšší 

centralitou. Vedle zjištění podskupin se také zaměřili na odhalení vůdčích rolí v celkové struktuře 

grafu. Zjištěné výsledky byly konfrontovány s kvalitativními výsledky hloubkových rozhovorů s 16ti 

z 367 zúčastněných. Z nich vyplynulo, že u 9 z dotázaných nechyběl v reálně spolupracující 

podskupině žádný další člen, u 6ti chyběla 1 osoba a u jednoho dotázaného chyběly 2 osoby. Vedle 

toho 10 dotázaných uvedlo, že všichni členové podskupiny byly algoritmem skutečně zařazeni 

a 6 uvedlo, že jedna z osob byla do podskupiny zařazena chybně. Celkově výsledky poukázaly, že 

metoda skutečně zobrazuje reálně pracující podskupiny. Není překvapením, že v mnoha případech 

odhalené komunity sledovaly hranice formálně definovaných pracovních skupin. Jindy ale algoritmus 

odhalil i skupiny, které přesahovaly hranice formálních pracovních skupin a zahrnovali jednice, kteří 

zasahovali svou odborností do práce skupiny. Došlo také k odhalení skupin, které vůbec formálně 

neexistovaly. Často se jednalo o skupiny, které si bohatě vyměňovaly informace a šlo tedy o klíčové 

hráče v toku know-how a informací ve struktuře Hewlett Packard Labs. Dalším ze zjištění je prezence 

vůdců v podskupinách, jež zahrnovala často reálné vedoucí formálních pracovních skupin nebo vůdce 

mimo formální skupinu disponující klíčovou znalostí. 

Výrazný průlom ve studiu sociálních sítí pomocí toků emailové komunikace nastává ke konci roku 

2001. V této době se provalí skandál s podvodným účetnictvím ve společnosti Enron. FERC (The 

Federal Energy Fegulatory Commission) si vyžádá od Enronu archivy úplné elektronické pošty 158 

vedoucích zaměstnanců za období let 1998 až 2002, což činí za 3,5 let celkem 619449 emailů. Tuto 

databázi následně FERC zveřejní na internetu, aby veřejnosti vysvětlil, proč je vlastně Enron 

vyšetřován. Co se stalo neštěstím pro soukromí zaměstnanců Enronu, se stalo požehnáním pro 

výzkumníky SNA. 

Diesner a Carley z Carnegie Mellon University využili příležitost a podrobili databázi emailů 

strukturní analýze metodami SNA. Od prací v Hewlett Packard se jejich přístup liší zdůrazněním 

časového hlediska. Jejich práce se tak podobá longitudiálním empirickým výzkumům. Dále se opřeli 
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o další materiály ze společnosti Enron a do své strukturní analýzy zapojily další třídící proměnné jako 

pozice pracovníka, místo pracoviště a rozsah pravomocí. Dle jejich názoru jsou doplňující informace 

o uzlech klíčem k interpretaci kontextu vazby mezi nimi, zda se jedná o pracovní či přátelský mail. 

Dále podobně jako pracovníci z HP porovnali zjištěnou síť s formální strukturou organizace. Diesner 

a Calley rozdělili svá data do období po měsících a srovnávali, jak se síť v průběhu času 

proměňovala. Rozhodující pro časové srovnání jsou zejména záznamy z doby před krizí v Enronu 

a během krize. Ze srovnání vyplynulo, že před krizí tok informací postupně nabýval na intenzitě a 

v době samotného provalení skandálu vyvrcholil. Graf z doby krize obsahuje mnohém méně 

nepropojených podskupin. Celkově během skandálu vzrostla centralita sítě a vzájemná propojenost 

komunikačních kanálů. Ze zjištění také vyplynulo, že před krizí zaujímali klíčové pozice v grafu 

především vedoucí pracovníci, zatímco během krize to byli pracovníci s nižší profesní pozicí. Z historie 

podoby struktury poštovní transakcí vyplynulo, že kolem roku 2000 si Enron osvojil organizační kulturu 

dosti uzavřených a přísně segmentovaných organizačních částí. V následujícím roce se vyvinula úzká 

uzavřená klika několika vedoucích pracovníků, kteří si hojně vyměňovali informace navzájem, ale 

nikoliv se zbytkem společnosti. Navíc byla řídící struktura dost rigidní, což potvrzuje fakt, 

že u pracovníků na neřídících pozicích vysoce převládal počet obdržených emailů od odeslaných a 

u řídících pracovníků tomu bylo přesně naopak. Během krize se tato situace mění, jednotlivé složky 

společnosti spolu komunikují více a informační toky mnohem méně kopírují hranice formálních skupin. 

Skupina autorů z University of California (Bird, Gourley, Gertz, Devanbu a Swaminathan 2006) 

studovala strukturu elektronické komunikace z fóra přístupného na internetu, kde se uživatelé 

vyměňují své poznatky o Open source softwaru. Jejich studie je výjimečná využitím veřejných 

emailových adres, kde dochází k multiplicitě různých adres jednoho uživatele. Problém vyřešili 

výpočtem vzájemné podobnosti adres45 a automatickým slučováním podobných adres. Předem si 

stanovili hypotézu, že uživatelé, kteří disponují klíčovými znalostmi open source softwaru budou mít 

v diskuzi také klíčové síťové postavení, které následně zjistili indexem betweeness, který jejich 

hypotézu potvrdil. Jedinci, kteří nejvíce přispívali ke změně open source softwaru disponovali 

i centrální postavení v síti, což zpětně empiricky potvrzuje fakt, že centrální postavení v komunikační 

síti je vlastní klíčovým hráčům v inovačním procesu. Autoři studie nazývají postavení v síti 

                                                 
45 Jako míru podobnosti adres použili tzv. Levenshtainovu vzdálenost, která je podrobněji pospána v kapitole 2.1 
Organizational network analysis (ONA). 
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kvantifikované indexem betweeness sociálním statusem. Síťový sociální status sleduje Paretův zákon 

o distribuci kapitálu ve smyslu, že dvacet procent uživatelů poslalo osmdesát procent emailů 

a osmdesát procent emailů směřovalo ke dvaceti procentem uživatelů (Bird, Gourley, Gertz, Devanbu 

a Swaminathan 2006). 

V současné době se systematicky studiem toků elektronické pošty zabývá Peter Gloor, který je 

autorem softwaru pro počítání některých síťových charakteristik emailové komunikace. Gloor se svým 

programem zohledňuje časové hledisko tak, že vytváří filmy historie komunikace aktérů elektronickou 

poštou na určité téma. Úspěšně aplikuje své řešení v poradenství, ale jeho řešení klade velké nároky 

na porušení soukromí uživatelů emailů, protože pracuje s jejich osobními emailovými klienty. 

Kombinuje tak klasickou anonymizovanou metodu SNA při studiu SMTP protokolu se studiem 

informací v emailových klientech, a sice s předmětem zprávy. Pomocí těchto informací pak modeluje 

genezi inovace na základě komunikace uživatelů na určité téma. Díky Gloorovi opouští studium 

vnitrofiremní komunikace vědecké pracovny a nachází si své uplatnění v aplikovaném poradenství. Na 

druhou stranu dosud ve většině případů platí, že analýzu elektronické komunikace metodami SNA 

provozují  vrcholové vědecké laboratoře (IBM, Bell Lab, Hewlett Packard Lab, U.S. Department of 

Defence). 

Dosud se objevila pouze ojedinělá práce srovnávající výsledky ONA výzkumu mezi reaktivními 

a nereaktivními technikami výstavby sítě (Gloor, Grippa, Laubacher, Zilli, 2006). Autoři si položili 

otázku, zda extrakcí komunikačních toků vzniká stejná síť jako klasickou reaktivní dotazovací 

metodou. Ve srovnávací studii porovnali výsledky výzkumů stejné skupiny různými metodami. Nejprve 

klasickým dotazníkovým šetřením, užitím Likertovy škály46, dotázali častost vzájemné komunikace 

různých druhů: v tváří tvář, přes internetový komunikátor a telefonické komunikace. Následně 

extrahovali síť z emailových klientů zkoumané skupiny. Ze srovnání vyplynulo, že emailová 

komunikace tvoří 4 % celkových komunikačních aktivit skupiny (jednalo se o studenty). Dále je při 

interpretaci emailové sítě nutno přihlédnout k faktu, že oproti sítím z nereaktivních metod je emailová 

síť hustší mezi jednotlivými podskupinami než u klasické sítě a naopak řidší v rámci podskupin. Dle 

autorů je emailová síť citlivá na komunikační návyky uživatelů emailů, a proto přeceňuje strukturní 

pozice technických pracovníků vůči pracovníkům ze spíše humanitní oblasti. Lze si představit, že 

                                                 
46 Sumační (či sumovaných odhadů), bodovací škálovací technika založená na přidělování bodových hodnot 
k jednotlivým kategoriím odpovědi na otázku (Břicháček 1978). 
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v důsledku tohoto jevu vzniká v organizaci efekt centralizace pracovníků technické obsluhy. Například 

IT pracovníci z povahy své práce bohatě komunikují napříč odděleními a strukturou při zajišťování 

chodu informačních technologií u jednotlivých pracovníků. V důsledku čehož jejich pozice v síti 

emailové komunikaci bude jistě silnější, než by jim byla přiznána v síti vzniklé reaktivní metodou. Na 

druhou stranu, v informační společnosti jsou pracovníci IT pro fungující organizaci zcela klíčoví a bez 

jejich stálé přítomnosti je činnost organizace vážně ohrožena, proto lze považovat efekt jejich 

centrálnější pozice spíše za sociologicky zajímavý, než nutně omezující. 

Až na výše popsanou studii vědci z oblasti SNA reaktivní a nereaktivní metody sběru dat 

nekombinují. Je zde patrný okruh autorů, kteří užívají výhradně dotazníky a svůj výzkum se jim daří 

aplikovat do praxe. Naproti tomu studium emailů až na výjimky neopustilo zdi laboratoří a je také 

zastoupenou užší skupinou autorů, často spíše matematiků, než sociologů. Nelze říci, že by studium 

emailů tvořilo doplněk k dotazníkovým metodám, neboť obé se v praxi míjí. 
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3. Dolování dat jako zdroj sociologické informace 

 

3.1. Dolování dat 

Vedle faktu, že studium emailů jako součást SNA se liší od klasických sociologických technik, 

samotné dolování dat (ekvivalent pojmu data mining) elektronických záznamů neodpovídá představě 

sociologie jako vědy čerpající informace z dotazování či pozorováním. V konvenční sociologii 

vytváříme standardizované techniky přenášející informaci z jejich neuspořádané podoby do vlastního 

systému záznamů. Například informace o vzdělání respondenta vzniká jako záznam o výpovědi 

respondenta o jeho vzdělání. Mezi výzkumníka a neuspořádanou informaci vstupuje standardizovaná 

technika a operacionalizace pojmu na jeho indikátory. Na druhou stranu dolování dat přestavuje 

přímou interakci s faktem jako projevem hmotné kultury. Roli dotazníku přebírá samotná metoda či 

pravidlo extrakce relevantní informace. 

 Nabízí se dvě zavedené metodologické oblasti, které bychom mohli mylně považovat za dolování 

dat, tj. sekundární výzkum a artefaktuální sociologie. Při sekundárním výzkumu analyzujeme data, 

která nebyla vytvořena za účelem našeho zkoumání, ale mají přesto primárně výzkumnou povahu. 

Problém validity a operacionalizace pojmu na otázku zde zůstává stejný jako u primárního výzkumu.  

Zpravidla zkoumáme-li společnost skrze materiální předměty, jež jsou produktem lidské 

společnosti a nebyly vytvořeny za účelem budoucího výzkumu, jedná se o výzkum artefaktů, které 

jsou v sociologii poměrně vzácné – snad vyjma studia artefaktů uměleckých. Jako důvod se nabízí 

převládající představa sociologie jako vědy o interpsychických jevech (Musil 2005)
47

, pro něž jsou 

hmotné artefakty spíše vnějším prostředím, než její součástí. Nabízí se tedy otázka, zda je studium 

toků emailů druhem artefaktuálního výzkumu? Artefaktem by zde musel být samotný SMTP protokol, 

kde jsou informace uloženy. Jeho materiální podstata je ale dost sporná. Navíc předmětem výzkumu 

není ani záznam neuspořádané informace ani materiální předmět jako výplod lidské kultury ale 

informace samotná, pro níž navíc není její materiální stránka (datový nosič) zkoumaným aspektem, 

                                                 
47Musil uvádí jako příklady směrů vymezujících ze sociologie artefakty strukturálně-funkcionalistické školy, 
symbolický interakcionismus, německou formální sociologii, Beziehungslehre, rozumějící sociologii a také 
interpretativní sociologii (Musil 2005). 
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ale jedním z mnoha možných způsobů přenosu či uchování. Pokud bychom zkoumali SMTP protokol 

jako artefakt, zajímala by nás právě jeho technická materiální stránka, způsob, jakým vznikal, důvod, 

proč ho daná společnost vytvářela a usuzovali bychom z něho závěry o charakteru společnosti. 

Předmětem dolování dat ze SMTP protokolu je reálný artefakt hmotné kultury, ale zajímají nás na něm 

obsah dat podobně jako u sekundárního výzkumu.    

V souvislosti s rozmachem elektronických databází a internetu v posledních letech se vyvinula 

disciplína, tzv. dolování dat. Berka uvádí jeho definici jako: „Aplikace, vybraných analytických metod 

pro vyhledávání zajímavých vztahů v datech“ (Berka 2003). Jeho definice popisuje komplexnější 

proces zahrnující dále výběr metody, přepracování dat a jejich interpretace. 

Data mining je od svého počátku spjat s SNA a tudíž i sociologií48. Během minulých deseti let 

proběhla řada výzkumů snažící se využít data mining k automatizaci vytváření sociálních sítí různého 

významu. Tradiční je v tomto směru výzkum struktur vědecké komunity pomocí záznamů vzájemných 

citací (Carolan, Natriello 2006). Pomocí dolování dat z filmové databáze o participaci herců a režisérů 

na různých filmech se podařilo předpovědět jejich úspěšnost (www.orgnet.com). Klasickou se stala 

práce Fellmana a Wrightové, kteří skrze  dolování asociací jmen žurnalistických článků na téma 11. 

září 2001 vytvořili model teroristické sítě, která útok provedla (Fellma, Wright, 2003).  

Samostatnou kapitolu dolování dat tvoří extrakce informací z internetu. Internet je živé médium, 

které se mění každý den s tím, jak uživatelé mění jeho obsah. Internet zrcadlí reálná svět, a to dosti 

podrobně. Předmětem zájmu extrakce se staly především Weby 2.0, což je pojem označující weby, 

kde obsah tvoří samotní uživatelé (Wikipedia, Youtube). Z nich se extrahují sociální sítě diskutujících 

akterů na určité relevantní téma, nebo se přímo v textu definují určitá slova jako uzly a vytváří se sítě 

vzájemné blízkosti / vzdálenosti pojmů (www.nielsenbuzzmetrics.com). 

Za zdroj síťových dat může sloužit i kterýkoliv internetový vyhledávač. Zadáme li do vyhledávače 

určitý souhrn znaků (slovo), pak odkazy, které nám vyhledávač vrátí, můžeme definovat jako uzly 

napojené na původní znak. Do vyhledávače lze následně zadat samotné adresy webů, které nám při 

prvním kole vyhledávač vrátil a získáme tak vazby webů na weby, které se přímo vázaly na původní 

textová zadání. Vytvořením obdobných sítí pro více původních textových zadání lze srovnávat sílu 
                                                 
48 V ekonomické praxi se data mining užívá především v bankách a telekomunikačních společnostech jako 
nástroj zprávy rozsáhlých klientských databází (Berka 2004). 
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objektů na internetu a pomocí technik SNA jako ke multidimenzionální škálování určovat vztahy mezi 

nimi (Schmid 2007a). 

Jako zcela speciální vystupuje při dolování dat problém validity. Sociometrický test (či reaktivní 

techniky ONA) řešil validitu na dvou úrovních: 

� jako problém shody sociopreferenční výpovědí se sociopreferenčním chováním individua 

� jako problém motivace testovaného jedince odpovídat relevantním způsobem (Petrusek 

1969, Hlinka 2005) 

Vzhledem k tomu, že při dolování dat ze SMTP protokol obcházíme samotného aktéra, jsou výše 

zmíněné problematiky prakticky irelevantní. Zdroj našich informací nepochází z výpovědi a nemusíme 

proto aktéra motivovat. Záznamy o emailech jsou vyčerpávající, problém validity techniky se přesouvá 

z problému správnosti operacionalizace pojmu na otázku u konvenčních sociologických výzkumů 

k problému vhodné sociologické abstrakce od konkrétního hmotného objektu. Nehovoříme o shodě 

výpovědi s chováním ale o shodě našeho interpretačního rámce se záznamem jednání aktéra. Celá 

problematika validity se ještě více komplikuje, když ke studium emailů přistupujeme heuristicky. To 

znamená, že předem nevíme, jakým způsobem má síť reprezentovat realitu a snažíme se kontext sítě 

teprve zjistit.  
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3.2. Vytvoření datového souboru 

Když se rozhodujeme, jakou metodu pro vytvoření datového souboru emailové komunikace 

zvolíme, je nutné si předem jasně vymezit cílovou skupinu, jejíž emailovou komunikaci se snažíme 

popsat. Prvním kritérium, které bychom měli mít namysli, je, zda se snažíme vytvořit model ego-sítě či 

model necentralizované sítě. Při vytváření ego-sítě si postup můžeme snadno zjednodušit, když pro 

zdroj dat použijeme osobního emailového klienta, jež si data ukládá na pevný disk. Zápisy ze souboru 

dat pro např. Microsoft Outlook jsou celkem intuitivní. Vazby na jedince budou tvořit přijaté zprávy. 

Vazby směřující od jedince budou odeslané zprávy a vazby mezi ostatními budou tvořeny pomocí 

mailů odeslaných osobě, jejíž ego-síť modelujeme, a odeslaných zároveň dalším osobám. Takto 

jednoduše se dá vytvořit např. ego-síť z veřejného poskytovatele elektronické služby, jestliže se 

osobní on-line schránka propojí s programem Microsoft Outlook v osobním počítači. 

Vytváříme-li necentralizovanou síť, je problém složitější, protože zdroj dat nemusí být jednotný. 

V případě, kdy členové skupiny nejsou členy jedné organizace, je pravděpodobné, že také užívají 

různé servery odchozí pošty. Možné zdroje dat se zmnoží a studium emailových toků může narazit na 

praktické a administrativní problémy. V případě, kdy členové skupiny jsou členy jedné organizace, je 

možné, jako někteří autoři, shromáždit soubory emailových klientů jednotlivých členů skupiny (Gloor, 

2006) nebo jednodušeji použít protokol, který zaznamenává tok emailové komunikace serveru jako 

v našem případě. 

SMTP (simple mail transfer protocol) je internetový protokol odchozí elektronické pošty mezi 

jednotlivými stanicemi. Zajišťuje odesílaní pošty do schránky adresáta, odkud je pak dostupná 

adresátovi pomocí dalších standardizovaných protokolů POP3 či IMAP. Pro analýzu toků emailové 

komunikace samozřejmě stačí disponovat pouze SMTP protokolem, protože jako sever odchozí pošty 

zaznamenává ve skutečnosti i poštu příchozí, a to jako poštu odchozí od odesílatele. SMTP řídí 

emailovou komunikaci a tento proces se ukládá do souboru logů, který je obvykle přístupný v adresáři 

„var/log“. Klient inicializuje server odchozí pošty odesláním požadavku o přenosu zprávy adresátovi. 

Pokud zadání požadavku formálně odpovídá (například je-li adresa odesílatele správná), klient odešle 

požadavek o přenos dat zvlášť pro každého adresáta zprávy (mnoho emailů má více než jednoho 

adresáta). Přenos dat a doručení emailu adresátu vyvolá vstup do souboru logů, kde se daná 

transakce zapíše (Lambert, 2005). Zde se hromadí veškeré zápisy o provozu elektronické pošty 
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a z nich probíhá samotná extrakce dat. Výhodou SMTP protokolu je snadný přístup ke komplexním 

datům. Jedna organizace obvykle užívá jeden server odchozí pošty, a proto také pouze jeden SMTP 

protokol. Důležitou vlastností SMTP protokolu je navíc relativní shovívavost k citlivým údajům 

uživatelů emailů. Na rozdíl od archivů emailů jsou zde pouze informace o adrese odesílatele, příjemce 

a čas, kdy byl požadavek o odeslání zprávy zpracováván. 

Obr 9. Proces elektronické komunikace pomocí SMTP protokolu 

 
 

Dec  4 13:59:43 db postfix/pickup[5578]: 2EE6D5826ACD: uid=65534 

from=<jan.novak@firmax.cz> 

Dec  4 13:59:43 db postfix/cleanup[7116]: 2EE6D5826ACD: message-

id=<20061204125942.E4D0A5826AC7@oxserver.firmax.cz> 

Dec  4 13:59:43 db postfix/qmgr[14383]: 2EE6D5826ACD: from=< jan.novak @firmax.cz>, 

size=1371, nrcpt=1 (queue active) 

Dec  4 13:59:43 db postfix/lmtp[8042]: 2EE6D5826ACD: to=  marie.cerna@firmax.cz , 

relay=/var/lib/imap/socket/lmtp[/var/lib/imap/socket/lmtp], delay=0, status=sent (250 2.1.5 Ok) 

Dec  4 13:59:43 db postfix/qmgr[14383]: 2EE6D5826ACD: removed 

Dec  4 13:59:45 db postfix/smtpd[8098]: disconnect from firmax.icr.cz[82.142.73.142] 

 

V ukázce výchozího zdroje dat značí fialová časovou stopu provedené transakce emailové 

komunikace. Zelená barva označuje ID, které pojí jednotlivé složky zápisu, je pro ně společné 

a odděluje je od ostatních zápisů transakcí v protokolu. Dále je červeně označen odesílatel, jehož 

adresa následuje za „from=<“ a konečně modře je vyznačen příjemce elektronické pošty, jehož adresa 

následuje za „to=.. Z ukázky protokolu je patrné, že údaje jsou v něm obsaženy několikrát. 

Samozřejmě, že pro každé ID označující unikátní transakci nás zajímá údaj pouze jednou. Časové 

stopy zápisu se sice liší, jak vznikají prodlevy při práci serveru, ale tyto odchylky jsou v řádu sekund 

a pro naše potřeby jsou tudíž zcela zanedbatelné. 

Pomocí těchto čtyř klíčových znaků je možné vytvořit datový záznam redukovaný na čas, příjemce 

a odesílatele. SMTP protokol obsahuje ovšem všechny zprávy odeslané členy organizace přes firemní 
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adresu, proto jako konečný prvek se omezí extrakce informací na adresy příjemce, jež odpovídají 

adrese zkoumané organizace. Tak se ze souboru záznamů filtrují zprávy, jež byly odeslány mimo 

organizaci. Když už známe klíč, jakým jsou v SMTP protokolu data uspořádána, existuje více 

možností, jak z nich potřebné informace extrahovat. Ve své práci jsem použil cestu nejjednodušší 

a oslovil jsem zkušeného programátora, který v programovacím jazyku Java napsal jednoduchý 

převaděč. Ten automaticky z protokolových zápisů data převedl do požadované podoby. 

Tab. 4: Zápis převedený ze SMTP protokolu. 

 

Dec  4 13:59:43  jan.novak marie.cerna 

 

Tento formát dat není ale výchozím pro samotnou analýzu. Slouží k záznamu dat za určité námi 

vybrané období. Většina autorů volí období tří měsíců jako kompromisní časový interval mezi 

nahodilým vlivem dočasné komunikace z důvodů například spolupráce na určitém projektu ve firmě na 

jedné straně a rizikem, že data budou výrazně ovlivněna fluktuací zaměstnanců ve firmě na straně 

druhé (tedy rizikem, že v rámci tohoto období zaměstnanec vystoupí z komunikačního procesu vlivem 

ukončení zaměstnaneckého poměru, nebo naopak do ní vstoupí jako zaměstnanec nový). Kromě 

třídění a stanovení časového omezení je třeba data také vyčistit, protože mohou obsahovat špatně 

zadané adresy uživatelů nebo adresy, které neodpovídají žádné konkrétní osobě, protože slouží jako 

adresy emailových automatů. Extrahovaná data v uvedeném formátu jsou snadno převoditelná do 

tzv. DL formátu. Vybereme transakce pro odpovídající čas a odstraníme časovou stopu. Nakonec 

dopíšeme nutné charakteristiky DL formátu, tj. velikost n, formát dat nodelist1, při kterém jako data 

rovnou zadáváme celé názvy uzlů a nakonec druh jakým budou pojmenovány uzly, zde embedded, 

tedy již vložené v datech. 

Tab. 5: Formát DL souboru 

dl n = 2, format = nodelist1 

labels embedded 

data: 

jan.novak marie.cerna 

Pokud bychom chtěli data upořádat jakou sociometrickou matici, vypadal by náš záznam 

následovně: 
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Tab. 6: Sociometrická matice 

    jan.novak   marie.cerna  

jan.novak  0   1 

marie.cerna  0   0 
 

S dl formátem již umí pracovat řada druhů programů pro zpracování síťových dat (Ucinet, Pajek, 

Visone). Pro účel této studie byl použit program Ucinet, který data importoval z DL souboru do 

vlastního formátu .net. Z počátečních souborů logů o celkové velikosti 70 MB máme výsledný DL 

soubor velikosti 70 KB obsahující 13 556 záznamů emailové komunikace. V našem případě v DL 

formátu doplníme data o několik známých charakteristik uzlů jako je pohlaví jedince, jeho pracovní 

pozice a oddělení, ve kterém pracuje (čili horizontální i vertikální zařazení jedince ve struktuře). Před 

samotnou analýzou jsou jména účastníků výzkumu nahrazena zástupnými kódy, aby se docílilo 

maximální šetrnosti vůči jejich soukromí. 

Obr. 10: Vizualizace základní sítě 

 

Pozn.:  Uzly rozmístěny dle MDS (multidimenzionální škálování) 
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3.3. Základní charakteristiky datového souboru a jeho čištění 

V minulé kapitole jsem si krok pokroku popsali, jak z hrubého SMTP protokolu postupně vzniká 

model komunikační sítě. Nyní již máme základní pracovní soubor vytvořený a popíšeme si ho 

v několika základních charakteristikách: 

Tab. 7: Popisné charakteristiky základní sítě 

Betweenes (průměr) 80,92 
In/Out Degree (průměr) 165,39 
Network Centralisation index 0,10 
Počet uzlů 111,00 
Hustota 1,11 

V původní síti je celkem 111 uzlů a průměrný počet vazeb na uzel činí 165,39 vyměněných 

emailů. Tabulka nám říká, že se současnou sítí se nemůžeme uspokojit. Jednak je zde počet uzlů 

větší, než je počet zaměstnanců zkoumané organizace (organizace čítá 82 interních zaměstnanců) 

v době nahrávání komunikace, a dále dle síly vazby poznáme, že síť je doslova přehuštěná. Data se 

v této fázi nacházejí poněkud v hrubé podobě a je třeba ještě provést několik čistících úprav. První 

filtr, který nám pomohl získat lepší data byla samotná podmínka extrakce adres ze SMTP protokolu, 

kdy se omezil výběr adres pouze na emailové transakce, při nichž adresa odesílatele odpovídala 

zkoumané firmě X. Tím se do souboru dostaly adresy ze slovenské pobočky společnosti, pro kterou 

máme pouze část dat, respektive pouze příchozí maily. Pokud bychom chtěli do sítě zahrnout i adresy 

ze slovenské části společnosti, museli bychom použít i SMTP protokol slovenského serveru. Při 

vizualizaci sítě se tento fakt projeví jako přítomnost zásadně nereciprokých vztahů mezi kolegy z Čech 

a kolegy ze Slovenska. Uzly zastupující slovenskou část společnosti, tak v pozdějších analýzách 

nebudou zahrnuty. V datovém souboru se dále objevilo několik zaměstnanců, kteří již v době pořízení 

dat nepracovali pro danou společnost, ale nadále používali její emailovou adresu. I adresy těchto osob 

jsou z analýzy vyjmuty. 

Mnoho procedur SNA pracuje s dichotomizovaným (všechny nenulové hodnoty jsou převedeny na 

hodnotu 1) a symetrizovanými (diagonálně souměrnými) daty. Pokud bychom ale základní soubor 

emailů  rovnou dichotomizovali a symetrizovali, výsledná síť by byla až nepřiměřeně hustá. Navíc 

bychom ztratili informaci o tom, mezi jakými uzly došlo k bohaté výměně emailů a mezi jakými uzly 
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došlo pouze k slabé výměně emailů. Silná vazby mezi dvěma jedinci, kteří si například vyměnili 80 

emailů, by nabyla stejného významu jako vazba mezi jednici, kdy jedna osoba napsala druhé pouze 

jediný mail. Proto je důležité si stanovit minimální práh, kdy už četnost výměny emailů dosáhne 

hodnoty, kterou můžeme považovat za signifikantní projev sociální vazby, sic nespecifikovaného 

charakteru. Úkol zní: odlišit náhodné a slabé vazby od těch silných, které považujeme za nenáhodné. 

Jak vysoký určíme práh minimální vazby nám bohužel nenapoví žádná předchozí literatura, proto se 

spolehneme na následující postup. Data již očištěná od uzlů, které nebudou zahrnuty do analýzy, byla 

normalizována tak, že pro každou vazbu mezi uzly XY byl spočítán její Z – skór49, který nám napovídá, 

jak významná je vazba mezi uzly XY vzhledem k ostatním vazbám. Za signifikantní byly označeny ty 

vazby, kde normalizovaná hodnota odpovídá 90% kvantilu síly vazby, tedy kdy hodnota Z-skóru 

dosáhla míry 1,282. Přístup redukce vazeb přes standardizaci zohledňuje celkové využívání emailu 

v organizaci, a proto lze jeho využití považovat za univerzální a umožňující následnou komparaci sítí 

více organizací. Na základě procedury redukce vazeb pomocí hodnot normovaného normálního 

rozdělení vzniká nová, redukovaná síť s následujícími charakteristikami: 

Tab. 8: Popisné charakteristiky redukované sítě 

Betweenes (průměr) 47,271 
In/Out Degree (průměr) 8,543 
Network Centralisation index 11,46% 
Počet uzlů 73 
Hustota 0,1238 

Z tabulky je patrné, že se počet uzlů redukoval ze 111 na 73, rozdíl vzniknul odstraněním 

slovenské pobočky ze souboru a redukováním vazeb pouze na silné, čímž v síti vznikly izoláty. Stejně 

tak je nová sít významně řidší, než síť původní, kdy hustota poklesla z 1,11 na 0,1238. 

                                                 
49 Z-skór označuje tabulkovou hodnotu normovaného normálního rozdělení pro daný kvantil. Zpravidla se užívá 
pro standardizaci veličin na normální rozdělené jako v našem případě. 
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Obr. 11: Vizualizace vyčištěné sítě 

 

Pozn.:  Uzly rozmístěny dle MDS 

Na následujících stránkách popisujících metody a výsledky matematické analýzy síťových dat 

budou používány oba soubory. Přičemž první hustší s úplnou informací o výměně emailů poslouží 

k celkovým popisům časového hlediska posílání emailů a k několika dalším analýzám. Druhý 

redukovaný formát bude použit na vybrané metody hledání skupin v síti. 



 52 

4. Ukázka analýzy sítě emailové komunikace 

 

4.1. Představení kontextu emailové sítě 

Předpokladem zdařilé analýzy sociální sítě je znalost kontextu, ve kterém se síť nachází. Pro naši 

síť rozumíme znalostí kontextu především dostatek informací o studované organizaci. Emailová síť 

bude mít různou vypovídací hodnotu ve společnosti, kde převládá manuální práce a zaměstnanci ani 

nepoužívají počítač, než ve společnosti, kde hlavním výrobním artiklem je informace a většina 

pracovníků tráví svůj pracovní den u počítače. Dalším zdrojem nutných informací je formální struktura 

organizace a základní popisné charakteristiky, jako je počet zaměstnanců a předmět činnosti 

organizace. 

Studovaná organizace je podnikatelský subjekt s 82 interními zaměstnanci. Organizaci tvoří 12 

různě velkých oddělení a vedení společnosti. Společnost působí v oblasti výzkumu trhu a s naprostou 

většinou v ní převládá kancelářská práce orientovaná na práci s počítačem a kancelářskými programy. 

Všichni interní zaměstnanci pracují na stejné adrese a jsou rozděleni do celkem tří pater budovy. 

Cesta od jednoho zaměstnance k jinému nepřesáhne 2 minuty pěší chůze.  

Vedle přímé komunikace mají zaměstnanci k dispozici telefony, s nimiž také interně komunikují. 

Někteří členové organizace si nainstalovali na svůj počítač tzv. instant messenger50. Většina 

zaměstnanců používá i firemní mobily. Email je v organizaci tedy využívám v konkurenci s jinými 

prostředky komunikace, ale přesto zaujímá velice důležité místo v procesu práce. Jako jediný 

prostředek nevyžaduje časovou blízkost komunikujících a zároveň slouží k formalizaci požadavků 

jednotlivých zaměstnanců a oddělení. Protože email průběh komunikace archivuje, může se pyšnit 

monopolem na oficialitu. Zaměstnanci v hojné míře využívají email jako nástroj přenosu datových 

souborů, díky čemuž si mohou předávat jak informace, tak samotný výsledek jejich práce. 

                                                 
50 Instant messenger je program, který umožňuje uživatelům vyměňovat si textové zprávy pomocí internetu 
v reálném čase. 
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4.2. Časové hledisko – životní tep organizace 

Dříve, než se plně ponoříme do analýzy struktury emailové sítě, představme si speciální pohled 

na data, který nám zprostředkuje užívání emailů v závislosti na čase. Následující graf frekvence 

odesílání emailu zobrazuje období od 4. října 2006 do 4. prosince 2006, což je období pro které jsme 

vybrali záznamy emailové komunikace pro prováděné analýzy. Dle očekávání lze v grafu rozpoznat 

střídání dne a noci v podobě pravidelné oscilace, což zapříčiňuje že graf připomíná záznam tepu. Po 

sadě pěti oscilací následuje delší pauza, která značí víkendoví klid. Ve studované společnosti se 

emaily posílaly ze střednědobého hlediska relativně rovnoměrně. V grafu lze vypozorovat pouze tři 

výrazné arytmie. Nejvýznamnější arytmie, která se nachází v první polovině grafu, časově odpovídá 

dnu, kdy se zaměstnanci dozvěděli o odchodu jednoho z klíčových zaměstnanců51.  

Graf 1: Frekvence užívání emailů v čase 
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Detailnější pohled nám ukáže, jak z hlediska odesílání emailu vypadá typický den organizace. V 

grafu 2 jsou promítnuty všechny odeslané emaily v závislosti na fázi dne. Opět jsou v grafu 

rozpoznatelné den a noc (graf začíná v 00:10 a končí v 00:00 hodin). Oficiální začátek pracovní doby 

se nachází v oblasti A a projevuje se prudkým vzestupem až na vrchol kolem desáté hodiny, ze 

kterého postupně klesá až na dno v půl jedné. V tu chvíli interní komunikace prudce klesne (oblast B), 

protože členové organizace se jdou naobědvat. Po obědě se opakuje rytmus z dopoledne. Počet 

odeslaných zpráv v poobědové době prudce vzroste a pak postupně klesá v souvislosti s koncem 

                                                 
51 Zde je nutno připomenout paralelu s výzkumem emailů v Enronu (více v kapitole  2.1 Analýza sociálních sítí 
emailové komunikace). V Enronu vzrůstala emailová aktivita těsně před krizí ve společnosti podobně jako zde 
vzrůstá aktivita, když se na scéně objeví nové mimopracovní téma. Podobné odchylky by se v budoucnu mohli 
stát  zdrojem odlišení pracovních vazeb od sociálních. Otázka, zda je tomu tak možné, zůstává nezodpovězena, 
ale stává se jistým příslibem pro případnou budoucí snahu odlišit v organizaci sítě pracovní a osobní. 
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pracovní doby v oblasti C. Mimo pracovní dobu se odesílání zpráv vychýlí vzestupem v půl desáté 

(oblast D1) a mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní (oblast D2). Nabízí se úvaha, zda výchylky nesouvisí 

s rytmem regenerace lidského organismu. Jestliže člen organizace pokračuje v práci, odeslaný email 

nemůže již plnit kooperační funkci, slouží jako prostředek předání práce. V půl desáté je nejvyšší čas 

přerušení práce pro plnohodnotnou regeneraci do dalšího pracovního dne. Třetí až čtvrtá hodina ranní 

jsou zase biologickými hranicemi soustředěné práce. 

Graf 2: Frekvence užívání emailu během dne 
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4.3. Distribuce sociálního kapitálu v síti 

Ucelený pohled na model sítě nám poskytuje teorie sociálního kapitálu. V pojetí SNA lze 

interpretovat sociální kapitál z hlediska jeho síťové povahy. Dle sociologů, kterým je SNA blízká (např. 

Coleman, Burt a Lin), je sociální kapitál ze značné části podmíněn či přímo tvořen přístupem 

k informacím. Sociální aktér je limitován svými možnostmi věnovat svou pozornost více tématům, ale 

vazby v sociální síti mu poskytují možnost získávat informace z různých oblastí, aniž by se těmto 

oblastem sám aktivně věnoval. Touto cestou aktér získává různorodé informace bez investice 

vlastních příležitostí. Centralita jedince v informační struktuře je podstatnou stránkou jeho sociálního 

kapitálu. Různorodost postavení uzlů v síti se projevuje odpovídající různorodou distribucí sociálního 

kapitálu (Coleman 1988). 

Kromě individuální úrovně je celková propojenost v síti ukazatelem celkové úrovně sociálního 

kapitálu ve skupině. Tam, kde jsou uzly jen řídce pospojovány dochází k efektu nedostatku uzavření 

sítě52. Nízká konektivita ve skupině zhoršuje aplikaci skupinových sankcí a tím i udržování norem 

a způsobuje nedostatečnou proliferaci závazků a očekávání, které jsou aspektem důvěry mezi členy 

skupiny (Coleman 1988). Připusťme, na základě předcházejícího odstavce, že pozice v emailové síti 

určuje výhodnost postavení v rámci toku klíčových informací, a je tak formou sociálního kapitálu. 

Předpoklad nám umožní jednak přímo posoudit vnitroskupinový sociální status jednotlivých aktérů, 

jednak nám dovolí holistický pohled na síť z hlediska vnitřní distribuce sociálního kapitálu. Samotná 

míra sociálního kapitálu jedince v síti v porovnání s ostatními jedinci se spočte jako index 

betweenness, ale lze použít i jiný index centrality. Následující graf (graf 3) zobrazuje distribuci indexu 

betweenness ve studované skupině. 

                                                 
52 Coleman užívá pojmu lack of closure. 



 56 

Graf 3: Distribuce sociálního kapitálu 
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Z grafu je patrné, že sociální kapitál je rozdělen dosti nerovnoměrně. Dvacet procent uzlů 

disponuje sedmdesáti devíti procenty celkového kapitálu. Není nezajímavé, že tento poměr se blíží 

Paretovu zákonu o rozdělení kapitálu ve společnosti53 podobně jako v síti Gourleyho, Gertze 

a Swaminathana (více o jejich výzkumu v kapitole Analýza sociálních sítí emailové komunikace), kdy 

dvacet procent nejbohatších vlastní osmdesát procent celkového kapitálu společnosti. Nerovnoměrné 

rozdělení sociálního kapitálu v podobě centrality uzlů svědčí o faktu, že síť bude rozdělena na silně 

protkané jádro a řídkou periferii. Organizace nebude strukturou sestávající se z jedinců stejného 

významu ale hierarchizovaným systémem, kde část členů organizace bude disponovat vysokou 

informovaností. Lze očekávat, že se bude jednat především o vedení společnosti. Zbývající části 

budou z hlediska toku informací v závislé pozici. 

Dalším rozměrem sociálního kapitálu jsou zdroje jeho čerpání. S rostoucím kapitálem se množí 

i jeho zdroje, jak ukazuje následující graf (graf 4). V něm lze pozorovat, do jaké míry roste počet vazeb 

se sociálním kapitálem vyjádřeným opět indexem betweenness. Graf je rozdělen do čtyř částí. Svisle 

ho dělí průměrné betweenness a vodorovně průměrný počet vazeb (degree). Rozdělením dle 

průměrných hodnot vznikají v grafu čtyři kvadranty: 

                                                 
53
 Pareto pozoroval, že v Itálii 80 % národního bohatství vlastní 20 % populace. Své zjištění porovnal s jinými 

zeměmi, kde došel ke stejnému výsledku. Tento princip následně zobecnil jako Paretův zákon (Bernanke, Frank 
2004).  
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� Jedinci umístění v kvadrantu A disponují nadprůměrným degree ale jejich sociální kapitál 

vyjádřený indexem betweenness je podprůměrný. Zdroje jejich nízkého sociálního 

kapitálu jsou rozděleny směrem k většímu počtu jedinců. Jejich sociální kapitál je tak 

čerpán především z velkého množství vazeb na méně podstatné uzly. 

� V kvadrantu B nacházíme jedince, kteří mají vysoké degreee i celkové množství kapitálu. 

Jedná se o členy jádra sítě, protože disponují vysokým sociálním kapitálem, který navíc 

čerpají z více zdrojů, což je činí nezávislými na úzkých komunikačních tocích. Graf 4 je 

pro názornost zprava zkrácen, ale v jeho úplné podobě bychom viděli, že jedinci 

s nejvyšším sociálním kapitálem disponují i největším počtem vazeb. 

� V kvadrantu C jsou jedinci, které můžeme považovat za periferii celkové sítě, protože 

jejich vazby jsou pouze nepočetné. Jejich možnost kontroly informací skrze sociální 

kapitál je dosti omezená. Jedinci disponují nízkým kapitálem, který čerpají jen z mála 

vazeb. 

� Jedinec, který má podprůměrné degree a zároveň nadprůměrné betweenness, se 

nachází se v kvadrantu D. Pokud na takového jedince narazíme, budou disponovat 

několika málo vazbami na důležité jedince. To znamená, že jedinci čerpají svůj kapitál 

z několika málo vysoce důležitých vazeb. Při jejich identifikaci vychází najevo, že se 

jedná o jedince, kteří ve firmě pracují kratší dobu a ještě si nevytvořili různorodé sociální 

kontakty, ale kteří disponují vazbami na klíčové uzly, což zvyšuje jejich kariérní šance. 

Graf 4: Zdroje čerpání sociálního kapitálu (zkráceno zprava) 
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4.4. Srovnání schématu organizační struktury s neformální strukturou 

Základní reflexi emailových komunikačních procesů v organizaci zprostředkovává srovnání 

formální a neformální struktury toku informací54. Z dosavadních prací vyplývá (viz kapitola 2.1 

Organizational Network Analysis), že se problém porovnání obou struktur obvykle řeší dvěma 

způsoby: 

� Paralelním znázorněním sítě a organizačního schématu vedle sebe (např. Cross). Vedle 

grafického znázornění schématu organizační struktury se vykreslí schéma neformální 

struktury. Srovnává se pak, zda zaměstnanec, který stojí na vrcholu formální organizační 

hierarchie zaujímá i pozici v jádru sítě a naopak.  

� Další, méně často užívanou metodou, je číselné porovnání formální a neformální struktury 

pomocí Lehvenshteinovi vzdálenosti dvou grafů. 

V předešlých studiích se  předmětem srovnání stávaly poměrně malé skupiny, což celý postup 

značně zjednodušilo oproti našemu případu, kdy studovaná organizace čítá 82 členů. Protože by se 

jednoduše dva obrázky o 82 uzlech vedle sebe nevešly, zobrazíme srovnání formální a neformální 

struktury odlišným způsobem. Do klasického grafu sítě promítneme horizontální strukturu pomocí 

barev. Každé oddělení má svou barvu, a tak podle barvy uzlu poznáme, do kterého oddělení konkrétní 

uzel patří (viz. obrázek 12). 

Dosud se nejedná o plnohodnotné srovnání formální a neformální struktury, z důvodu absence 

aspektů vertikální struktury organizace, ale již z tohoto schématu lze vypozorovat několik odchylek sítě 

od horizontální struktury. V organizaci se nalézá oddělení, které je prakticky informačně izolováno od 

zbytku společnosti (světle zelené uzly vpravo dole). Manažer oddělení (světle zelený trojúhelník 

vpravo nahoře) je sice v síti zapojen, ale je od zbytku svého oddělení izolován. Další nález tvoří 

podobná izolace oddělení, které je na obrázku zobrazeno oranžově. V grafu je vazba, která oddělení 

pojí se zbytkem sítě, ale pouze přes jednoho zprostředkovatele, který tak má nad tokem informací 

nepřiměřenou kontrolu. Komunikace v tomto oddělení probíhá řetězově a vedoucí oddělení (oranžový 

trojúhelník) není přímo napojen na zbytek sítě ani na další manažery v organizaci. 

                                                 
54Zatímco pojem formální struktura jasně vyplývá z předepsaných rolí jednotlivých pracovních pozic v organizaci, 
označení neformální struktura se liší podle způsobu operacionalizace vazby mezi uzly (zde výměna informací 
pomocí emailu). Neformální strukturou se zde rozumí především emergentní struktura toků informací. 
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Obr. 12: Komunikační síť a horizontální struktura 

 

Pozn.:  Uzly rozmístěny dle MDS 

Komplexněji je formální struktura zohledněna na obrázku 13. Zde, stejně jako v předchozím grafu, 

vyjadřují barvy jednotlivé úseky horizontální struktury. Vertikální struktura se promítá pomocí vrstev 

různě vzdálených od centra. Zcela ve středu se nachází generální ředitel a společně s ním jsou 

v centru nejvyšší řídící pracovníci. V druhém okruhu jsou zastoupeni nižší řídící pracovníci 

a v posledním, okrajovém, pracovníci na základních pracovních pozicích (bez podřízených). 

Manažerský post konkrétního člena organizace lze kromě vrstev určit i z tvaru uzlu. Trojúhelníky 

označují manažery a kruhy řadové zaměstnance. V grafu nejsou zobrazeny izoláty, ale při interpretaci 

je budeme brát v potaz. Neformální struktura je v grafu vyjádřena pomocí vazeb mezi uzly a velikostí 

konkrétních uzlů, která je podmíněna hodnotou indexu betweenness. Pokud by se formální struktura 

ideálně kryla s neformální, model by splňoval několik podmínek: 
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� Čím výše v hierarchické struktuře se uzel nachází, tím větší má kontrolu nad tokem 

informací (vyjádřenou jako betweenness), a tím vetší na obrázku je. 

� Protože řadoví zaměstnanci zaujímají podobné pozice, je i jejich centralita v síti podobná. 

V tomto směru se vzájemně neliší. 

Při pohledu na model je patrné, že předešlé podmínky nejsou v mnoha případech splněny. V 

modelu se nachází několik nápadných odchylek: 

� Především, několik řadových zaměstnanců zaujímá významné postavení v toku informací. 

Konkrétně mezi ně patří červený kruh označený jako Asist, zelený kruh označený jako 

Obchodjp3, šedý Stat5 a oranžový HR2. 

� Jak bylo uvedeno výše, ne všechna oddělení jsou do celkové sítě zapojena stejně 

intenzivně. V síti se vyskytuje několik izolovaných oddělení jako je zelené oddělení Con, 

oranžové HR, či šedé Fin. 

� Informační centralita neroste s organizační hierarchií. Mnoho trojúhelníků (manažerů) je 

podstatně menších než neřídící pracovníci. 

Samotnou interpretaci podmiňuje detailní znalost vnitřního prostředí organizace a při vysvětlování 

výsledků by na kontext výzkumu měl brán maximální zřetel. Je třeba vyvarovat se interpretace 

emailové sítě bez znalosti organizačního prostředí. Na druhou stranu, podrobná interpretace by 

přesahovala zamýšlenou koncepci této práce a hodila by se spíše pro případ, že bychom řešili 

konkrétní zadání na úrovni personálního poradenství. Omezíme naši interpretaci na dostupné 

anonymní informace, z nichž je patrné, která oddělení stojí mimo centrum emailové komunikace: 

oddělení Con představuje oddělení, které ve studované společnosti řeší poradenství a HR oddělení 

řízení lidský zdrojů. Lze očekávat, že společnost bude v těchto směrech čelit jistým nedostatkům. 

Uvedené oblasti (řízení lidských zdrojů a poradenství) budou zanedbávány v celkovém rozvoji know-

how a inovace společnosti. Na úrovni konkrétních osob a jejich odpovídajících síťových statusů 

bychom pátrali, proč jedincovo postavení v sociální síti neodpovídá jeho postavení v organizační 

struktuře. Zvažovali bychom, zda přirozené autority neposílit i z hlediska jejich formálních pravomocí. 

V podrobném zpracování výsledků bychom pátrali, proč tomu tak je, jaké ze stávajícího stavu plynou 

konsekvence pro studovanou společnost a jaká opatření pomohou situaci změnit. 
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Obr. 13: Komunikační síť v horizontální a vertikální struktuře 
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V kapitole o Organizational Network Analysis jsme si popsali několik síťových aspektů (centrální 

spojovatelé, zprostředkovatelé, okrajoví hráči, vnější pojivost a fragmentační bariéry), které slouží 

k podchycení možného rozvoje tzv. comunities of practise. Následující obrázek vyjadřuje snahu 

přiblížit studium emailů běžným přístupům ONA. Do síťového grafu jsou zaneseny aspekty rozvoje 

CoPs. Výhodou ONA je teoretická základna, která poskytuje analýze interpretační rámec. V síti 

můžeme rovnou přistoupit k interpretaci a návrhu řešení zjištěných nedostatků.  

Obr. 14: Aspekty sítě dle ONA 
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Pozn.:  Uzly rozmístěny dle MDS 

Na první pohled lze v síti rozpoznat tzv. rozdělující body (na obrázku šedá pole), které způsobují, 

že určité skupiny uzlů jsou od celkové sítě izolované. Jedná se o dvě podskupiny, které jsme odhalili 

již dříve. V jazyce ONA se ale nesnažíme určit izolované skupiny, nýbrž pojmenovat samotný 

rozdělující bod. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediná dvě oddělení, která nejsou přímo zapojena do 
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procesu výroby studované společnosti55, pojmenujeme strukturní propast jako vzdálenost od procesu 

výroby. 

Centrální spojovatelé jsou v síti označeni jako čtverce. Jedná se o jedince, na něž se pojí nejvíce 

přímých vazeb a výpočetně tento jev zastupuje index degree jednotlivých uzlů. Doporučení pro 

organizační změnu si vypůjčíme z ONA, která říká, že se jedná o mimořádně důležité členy jádra sítě 

a organizace by měla ocenit jejich přínos pro inovaci a celkovou organizační souhru. Z hlediska rizik si 

mohou připadat přetížení, a proto je žádoucí, zmnožit vazby, které přes ně vedou tak, aby vedly 

i jinými cestami. 

Zprostředkovatelé jsou na obrázku vyznačeni fialovou barvou a zjistíme je jako jedince s nejvyšší 

hodnotou indexu betwenness. Spojují různé části sítě s celkem, a proto mají přehled o širším dění 

v organizaci, které jim umožňuje řešit celo-organizační problémy. Jsou si dobře vědomi toho, kdo se 

čím zabývá. Jejich role by měla být zohledněna v redefinování jejich pozice jako osoby, která umí 

poradit, na jakého člena organizace se s určitým tématem obrátit. 

V síti se nachází mnoho okrajových hráčů, kterým by organizace měla věnovat více pozornosti, 

aby vytvořila podmínky pro odhalení jejich případného inovačního potenciálu. Vedení organizace by 

mělo brát na zřetel, že jedinci, kteří zaujímají v síti periferní postavení jsou náchylní k přerušení práce 

na projektu a k celkovému odchodu z organizace. 

Vedle výše popsaných aspektů, které naše síť umožňuje zachytit, zohledňuje ONA také tzv. 

osobní sítě, které slouží jako reflexe pro členy organizace o jejich osobních komunikačních kanálech. 

Vnější pojivost sítě bychom řešili, kdybychom do sítě zahrnuli i emaily odeslané do jiných organizací. 

                                                 
55 Firma, jejíž emailovou síť studujeme, se věnuje výzkumu trhu, proto se skládá z oddělení, která jsou přímo 
zapojena do procesu výroby jako oddělení sběru dat, obchodní oddělení či statistické oddělení a z několika 
oddělení, která se výzkumu trhu přímo nevěnují (účetní oddělení, poradenství a oddělení řízení lidských zdrojů). 
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4.5. Odhalení podskupin kooperace pomocí algoritmu Newman-Girvan 

Další analýza emailové komunikace čerpá z práce, která v podstatě SNA emailové komunikace 

odstartovala (Email as a Spectroscopy). Již v této práci použili autoři tzv. Newman-Girvan 

algoritmus56, aby v emailové síti odhalili skryté vzájemné kooperující podskupiny. Zcela stejný postup 

byl aplikován i na naši síť a jeho výsledek je zobrazen na obrázku č. 15. Dle autorů poskytuje tento 

algoritmus alternativní náhled na rozdělení práce v síti, protože vůbec nebere v potaz formální 

strukturu organizace a produkuje skupiny pouze na základě výměny emailů. V síti jsou přítomni 

zprostředkovatelé, kteří jednotlivé skupiny spojují. Jestliže odstraníme vazby mezi zprostředkovateli 

(uzly s vysokým betweenness) získáme uzavřené kliky, které spolu hojně kooperují (více o algoritmu 

v kapitole 2.1 Organizational Network Analysis).  

 

Obr. 15: Odhalené podskupiny přes Newman-Girvam algorimtus 
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Pozn.:  Uzly rozmístěny dle MDS 

Z obrázku je patrné, že v organizaci se nachází 7 vnitřně kooperujících skupin, z nichž dvě už 

jsme identifikovali dříve (tmavě modrá a červená). Kromě nich v organizaci spolupracuje několik 

                                                 
56 Více o Newman-Girvan algoritmu v kapitole 2.1 Analýza sociálních sítí emailové komunikace. 
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menších skupin, jako jsou obě zelené skupiny a černá skupina. Odhalení těchto komunit zřejmě 

souvisí se spoluprací na projektech. Vedle nich obsahuje síť dvě velké komunity. Jedna z nich, 

růžová, je shlučená kolem oddělení monitoringu (uzly označené jako Mon) a druhá, dominantní, je 

označená modře a obsahuje uzly z různých oddělení. Existenci růžové komunity vysvětluje oborová 

blízkost jejích členů. Zde je patrné, že formální struktura se ne zcela kryje s reálnou strukturou práce, 

neboť jsou v ní obsaženy jak uzly Mon, tak uzly Mys (oddělení mystery shopping). Zajímavá je 

existence velké modré komunity, která je z hlediska oddělení značně heterogenní a zaujímá v sítí 

natolik dominantní postavení, že od sebe ostatní komunity vzájemně izoluje (viz. Obrázek 15). Když 

se podíváme na složení modré komunity, zjistíme, že v ní převládají uzly označené velkým M na 

konci, což je označení pro manažery. 12 z celkového počtu 14ti manažerů, včetně generálního 

ředitele, se nachází právě v této komunitě. V organizaci tvoří hlavní skupinu kooperace skupina 

manažerů, která si vyměňuje informace mezi sebou zatímco ostatní části sítě zůstávají izolovanější, 

jedná se o izolované jádro organizace. Co přesně tento jev pro organizaci znamená lze vzhledem 

k absenci výzkumů na dané téma pouze odhadovat. Nepravděpodobněji se bude jednat o překážku 

v kariéře zaměstnanců, kteří nejsou v jádru sítě. Zároveň lze v organizaci očekávat určité ustrnutí 

v obsazování vedoucích míst nadějnými řadovými zaměstnanci. Ve studované organizaci má na 

vzájemnou kooperaci větší vliv vertikální struktura než horizontální, protože extrahované komunity se 

lépe shodují s jednotlivými úrovněmi vedení, než s hranicemi oddělení.  
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4.6. Kontribuční index jako měřítko inovace 

Kontribuční index vyvinul Peter Gloor na základě zkušeností z aplikace modelů komunikačních 

sítí v poradenství. Jedná se o jednoduchý index, spočítaný jako poměr rozdílu přijatých a odeslaných 

zpráv ku součtu odeslaných a přijatých zpráv.  

 

Pokud jedinec zprávy pouze odesílá a žádné nepřijímá, hodnota jeho kontribučního indexu je 1. 

Pokud je pouze pasivním příjemcem zpráv a sám žádné zprávy neodesílá, jeho kontribuční index 

bude -1. Z hlediska hodnoty kontribučního indexu a celkového počtu přijatých a odeslaných zpráv 

definoval Gloor několik inovačních rolí v organizaci.: 

Obr. 16: Příklad kontribučního grafu dle Gloora 

 

Zdroj: http://www.ickn.org/JoSS_subm/TeCFlow4JoSS.htm 

� Jedince, kteří zprávy více odesílají než přijímají a jejichž celkový objem emailů je menší 

než celo-organizační průměr pojmenoval Gloor jako informátory (modré pole). Slouží 

jako zprostředkovatelé informací, které mohli získat i jinou než elektronickou cestou. 

V procesu inovace hrají roli rozšiřování relevantních informací na ostatní jedince v síti 

a také zajišťují propojení s jinými sítěmi (organizacemi).  

� Skupina, která rovněž nestojí v centru emailové komunikace, se nazývá experti (červené 

pole). Protože jsou většinou odborníky na určité téma, účastní se pouze části emailové 
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komunikace. K mnoha problémům se nevyjadřují, protože leží mimo oblasti jejich zájmu, 

v důsledku čehož více emailů obdrží než odešlou. Jsou obvykle zdrojem jedinečných, 

cenných informací. 

� Vyrovnaným počtem odeslaných i přijatých emailů se vyznačují tvůrci (žluté pole). Tvůrci 

odesílají i přijímají emaily více než experti a informátoři, protože se vyjadřují k různým 

tématům a také jsou si vědomi širšího kontextu inovace. Protože vidí širší souvislosti, jsou 

zdrojem vize a „tahu na branku“. 

� Koordinátoři (šedé pole) obvykle představují organizační vedení projektů. Informují 

ostatní jedince v síti, proto poměr zpráv je větší ve prospěch odeslaných. Zároveň se na 

ně mnoho jedinců obrací s organizačními záležitostmi, proto celkový počet zpráv výrazně 

převyšuje průměr sítě, což umožňuje jejich snadnou identifikaci (www.ickn.org 2008). 

V následující odstavci se seznámíme s výsledky kontribučního indexu v námi studované síti. 

Z grafu 5 je patrné, že role koordinátorů i tvůrců jsou ve studované organizaci dobře naplněny. 

Problémovější jsou význačené oblasti pro informátory a experty, kdy obě role nejsou dostatečně 

obsazeny konkrétními jedinci. V síti se nacházejí jedinci s nižším počtem odeslaných a přijatých 

emailů, ale hodnota jejich kontribučního indexu se pohybuje kolem nuly. Z hlediska inovace se tento 

stav považuje za nežádoucí. Zmíněné nevyprofilované uzly mezi modrým a červeným polem nemají 

dostatečnou sílu a zároveň nejsou jasně vymezené z hlediska kontribuce, aby se staly tvůrci či 

koordinátory. 

Graf 5: Kontribuční typologie 
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Kdybychom se pouštěli do podrobné analýzy se znalostí kontextu, znovu bychom se snažili 

identifikovat jedince či části společnosti, které mají plnit stanovené pro-inovační role a porovnávali 

bychom je s reálným výsledkem. Opačným směrem je možné určit z hodnoty kontribučního indexu, 

kteří jedinci reálně plní určité kontribuční role a se znalostí firemního prostředí bychom se ptali, proč 

tomu tak je. 
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4.7. Odhalení agregovaného sub-grafu tématické skupiny 

Data o emailové komunikaci nám poskytují příležitost k odhalení skupin, které se vážou 

k nějakému tématu. Již dříve jsme si popsali práci Schwarze a Wooda, kteří vyvinuli algoritmus, jež 

odhaluje skryté tématické skupiny v síti, tzv. AGS (Schwarz, Wood 1992). Svůj experiment uskutečnili 

na globální emailové síti, ale my se zde pokusíme o obdobný experiment v rámci skupiny omezené. 

Metoda odhalení skupiny kolem určitého tématu vychází z následujících východisek. Jestliže známe 

uzly, které se skutečně nějakému tématu věnují, například jsou členy určitého oddělení, jehož náplň 

práce je tématicky specifická, můžeme určitým algoritmem zjistit okruh osob, které sice nejsou členy 

tohoto oddělení, ale jejich pracovní činnost s oddělením úzce souvisí. Tématický okruh osob zjistíme 

jako Interest distance57 osob, které se přímou vazbou pojí na dva vybrané členy oddělení. Interest 

distance pak vypočítá tématickou vzdálenost omezeného okruhu osob od páru námi vybraných členů 

oddělení. Jinými slovy, sdílím-li nějak své pracovní zájmy s určitým oddělením, komunikuji také 

s podobným okruhem osob. Čím více se má ego-síť podobá ego-síti oddělení, tím je 

pravděpodobnější, že se má práce bude tematicky krýt s předmětem práce oddělení.    

Pro experiment je vybráno oddělení, které se ve firmě zabývá statistickými výpočty. Sám jsem 

v oddělení pracoval, a dokáži tak zpětně odhadnout spolehlivost algoritmu, a navíc se toto oddělení 

oborem své činnosti nekryje s jinými odděleními v organizaci. V tabulce č. 9 jsou seřazeny uzly dle 

jejich vzdálenosti k dvěma vybraným členům oddělení (StatM, Stat4). Nejblíže mají ke statistice uzly 

ProdM1, Prod10, ProdM2, naopak nejvzdálenější uzel je ProdmbM. V tabulce jsou obsaženi, až na 

jednu výjimku, všichni ostatní členové oddělení. AGS představuje alternativní náhled na strukturu 

práce v organizaci a poskytuje návod jak směřovat vzdělávání zaměstnanců a požadavky na 

kompetence. Jedinci, kteří jsou tematicky blízko oddělení statistiky by se měli osobně ve statistice 

vzdělávat, protože ačkoliv to není přímo povahou jejich práce, znalosti ze statistiky jim pomohou lépe 

se orientovat v odborných pracovních problémech. Samozřejmě výše popsaný závěr závisí vždy na 

povaze oddělení, od něhož vzdálenost počítáme. 

                                                 
57 Více o Interest Distance v kapitole 2.1 Analýza sociálních sítí emailové komunikace. 
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Tab. 9: AGS – tématická vzdálenost uzlů od oddělení statistiky 

Uzel Vzdálenost 
ProdM1 0,38 
Prod10 0,40 
ProdM2 0,42 
MysM 0,42 

ObchodtwM 0,43 
Stat2 0,44 
CatM 0,45 
Asist 0,45 
Stat3 0,46 
IT1 0,47 
GM 0,47 

ObchodjmM 0,48 
ObchodjpM 0,50 

Prod12 0,51 
Stat1 0,51 

ObchodlsM 0,52 
Obchodjp6 0,52 
Obchodtt1 0,53 

Mys6 0,54 
Obchodmd1 0,56 
Obchodjp7 0,58 

Stat6 0,59 
Cat1 0,59 

ObchodmdM 0,60 
Obchodjp3 0,60 

(…) (…) 
ObchodmbM 0,96 
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5. Závěr 

 

Analýza sociálních sítí dospěla do stádia, kdy je schopna poskytnout bohaté metodologické 

nástroje pro analýzu sítí různých druhů. Užití analýzy sociálních sítí je ovšem natolik široké, že tato 

disciplína obvykle nedisponuje ve stejné míře i teoretickým zázemím pro všechny oblasti své možné 

aplikace. Při studiu emailové komunikace se tak můžeme opřít o bohatou škálu metod, jak emailovou 

síť analyzovat, ale samotné závěry dílčích analýz zřídkakdy vedou k přímočaré interpretaci. 

V důsledku je vždy analýza sociální sítě emailové komunikace závislá na konkrétním kontextu sítě, 

neboli na reálné identifikaci uzlů jako konkrétních osob. V současné podobě se nehodí k odhalení 

neformálních přátelských vztahů v organizaci, neboť nerozezná povahu vazby mezi jedinci a emaily 

unifikuje. Z povahy emailu vyplývá, že aplikace analýzy emailové sítě směřují především do oblastí jež 

souvisejí s informacemi, jako je knowledge management, problém inovace či kooperace. Dílčí analýzy 

se dotýkají více okruhů souvisejících s různými oblastmi řízení lidských zdrojů. Například dokáže 

postihnout problém vzdělávacích potřeb členů organizace, pomoci mapovat požadavky na 

kompetence budoucích zaměstnanců a tak zefektivňovat a lépe cílit nábor nových zaměstnanců. 

Umožňuje, v určitých kritériích, hodnotit zaměstnance a identifikovat problémové oblasti rozvoje 

lidských zdrojů, jako je ustrnutí v obsazování vedoucích pozic řadovými ale schopnými zaměstnanci 

a související nízké zúročení jejich manažerského potencionálu. Analýza emailové komunikace 

pomáhá nalézt rizikové fluktuační skupiny v organizaci jako jsou tzv. periferní hráči a v konkrétních 

případech rozpozná nenaplněné manažerské role. Z hlediska inovace dokáže analýza emailové 

komunikace poukázat na inovační potenciál daných zaměstnanců a určit překážky rozvoje know-how 

v podobě nenaplnění inovačních rolí. 

V závěru lze zodpovědět otázku z úvodu: analýza emailové komunikace je za současných 

legislativních, technických i metodologických podmínek možná, čehož je tato práce důkazem. 

Představuje řešení, které se vyhýbá nešvarům klasických dotazovacích technik a zároveň může dobře 

sloužit k analýze organizačních prostředí, ačkoliv k pouze omezenému okruhu problémů. Lze 

očekávat, že jak analýza sociálních sítí, tak získávání dat dolováním, budou v sociologii nabývat stále 

většího významu. 



 72 

Zdroje 

 

Publikace 

Batagelj V., Mrvar A., de Nooy W.: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, New York, 

Cambridge University Press, 2007 

Berka P.: Dobývání znalostí z databází, Praha, Academia, 2003 

Bernanke B., Frank R.: Principles of Economics, New York, McGraw-Hill/Irwin, 2004, 2. vydání 

Borgatti S. P., Everett M. G., Freeman L.C.: UCINET V Network analysis software manual, Harvard, 

MA: Analytic Technologies, 2001 

Břicháček V.: Úvod do psychologického škálování, Psychodiagnostické tetsy, n.p., Bratislava, 1978 

Buriánek J.: Systémová sociologie - problém operacionalizce, Praha, Univerzita Karlova, 1993 

Castells M.: The Network Society - A Cross Cultural Perspective, Cheltenham, Edwrd Elgar Publishing 

Limited, 2004 

Contractor, M., Momge P.: Theories of Communication Networks, New York, Oxford University Press, 

2003 

Gloor P.: Coolhunting, New York, AMACOM, 2007 

Hannemann R.: Introduction to Social Network Methods. 

Online: http://wizard.ucr.edu/~rhannema/networks/text/textindex.html 

Keller J.: Úvod do sociologie, Praha, Sociologické nakladatalství, 1997 

Musil J.: Sociometrie v psychologické kognici, Olomouc, Cyrilometodějovská teologická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci, 2003 

Petrusek, M.: Sociometrie, Praha, Svboboda, 1969 

Scott, T.:Models and Methods in Social Network Analysis, Cambridge University Press, 2005 

Šubrt J.: Postavy a problémy současné sociologické teorie, Praha, ISV nakladatelství, 2001, 2. vydání 

Velký sociologický slovník I. Praha, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum 1996. 

Velký sociologický slovník II. Praha, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum 1996. 

Wasserman, S., Faust, K.: Social Network Analysis. New York: Cambridge University Press, 1994 



 73 

Články 

Agar J., Green S., Harvey P.: Cotton to Computers: From Industrial to Information Revolution, in S 

Wooglar (ed.), Virula Socety? Technoogy Cyberhole, Reality, Osford, Oxford University Press, pp. 264 

- 85, 2002 

Bartczak S., Mills R., Peterson G.: Automatic Generation of Social Network Data from Electronic-Mail 

Communications, Air Force Institute of Technology, 2005, 

Online: http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/207.pdf 

Bird Ch., Devanbu p., Gertz M., Gourley A., Swaminathan A.: "Minin Email Social Networks" in 

International Conference on Software Engineering, New York, ACM, 2006 

Online:http://macbeth.cs.ucdavis.edu/msr06.pdf 

Borgati S.:The State of Organizational Social Network Research Today, Boston, Boston College, 2003 

Online: http://www.analytictech.com/mb874/Papers/Borgatti%20-

%20The%20state%20of%20organizational%20network%20research%202.doc 

Burt R.: The Social Capital of Structural Holes in New Directions in Economy, New York, Russel Stage 

Foundation, 2001 

Carnegie K., Diesner J.: "Exploration of Communication Networks from the Enron Email Corpus" in 

Computational & Mathematical Organization Theory, Hinham, Kluwer Academic Publishers , 2005 

Carolan B., Natriello G.: Data Minig Journlas and Books: Using the Science of Networks to Uncover 

the Structure of the Educational Research Community, New York, The Gottesman Libraries, 2006 

Coleman J.: "Social Capital in the Creation of Human Capital" in The American Journal of Sociology, 

The University of Chicago, Vol. 94, pp. S95-S120, 1988 

Cross R., Cummings J.: Tie and Network Correlates of Individual Performance in Knowledge Intensive 

Work, Online: http://ccs.mit.edu/fow/cross_cummings.pdf 

Cross R., Laseter T., Parker A., Velasquez G.: Assesing and Improving Communities of Practice with 

Orhganizational Netwrok Analysis, University of Virginia, 2005,  

Online:https://webapp.comm.virginia.edu/NetworkRoundtable/Portals/0/Formalizing_Communities_of_

Practice_Roundtable_final.pdf 

Donath J.: Vizualizing Email Archives - draft, 2003,  

Online: http://smg.media.mit.edu/papers/Donath/EmailArchives.draft.pdf 



 74 

Fellman P., Wright R.: Modeling Terrorist Networks - Complex Systems at the Mid-Range,  

Onlne: www.psych.lse.ac.uk/complexity/Conference/FellmanWright.pdf 

Gloor P., Grippa F., Laubacher R., Zilli A.: Email May Not Reflect Social Networks, Massachusetts 

Institute of Technology, 2006, Online: www.ickn.org/documents/grippa_naacsos.pdf 

Huberman B., Tyler J., Wilkinson D.:" Email as Spectroscopy: Automated Discovery of Community 

Structure within Organizations", in Communities and Technologies, ed. Huysman M., Wenger E., Wulf 

V., Dodrecht, Kluver Academic Publisher, 2003 

Krebs V.:Uncloaking terrorist networks, 2001,  

Online: http://www.firstmonday.org/issues/issue7 4/krebs/ 

Lambert D.: Communication Flows: Analysis of na Email Network, Bell Laboratories, 2005,  

Online: www.icasa.nmt.edu/Content/publication/Lucent%202003_lambert.pdf 

Lin N.: "Building a Netwrok Theory of Social Caital" in Connections, 22(1), 28-51 

Neustaedter C., Brush B., Smith M.: Beyond “From” and “Received”:Exploring the Dynamics of Email 

Triage, Online: http://research.microsoft.com/community/papers/TriageCHIShort2005.pdf 

Rausch A., Stegbauer Ch.: How to reveal the Informal Structure of Organiaztions, Vencouver, 

International Sunbelt Social Network Conference, 2006 

Schwartz M., Wood D.: "Discovery Shared Interests Among peolple Using Graph Analysis of Global 

Electronic Mail Traffic" in Communications of the A.C.M, DCM, 78 -89, 1993 

Zhang Y.: EmailNet: A System for Mining Social Influence & Network Topology in Communication, 

2003, Online: http://ipresearch.net/emailnet/EmailNet-final.doc 

 

Další zdroje 

Bahbouch R.: Sociomapování, Praha, 2004, Disertační práce, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická 

fakulta. Katedra Psychologie 

Hlinka, J.: Srovnání sociomapování s dalšími metodami zachycení socální struktury, 2005, Diplomová 

práce 

Musil J.: "Prostor a svět věcí - poněkud zanedbávaná dimenze v naší sociologii" in Čím žije česká 

sociologie, Brno, Masarykova česká sociologická společnost, 2005 

Schmid J.: Zjišťování síly a atributů značek pomocí modelování sítí odkazů, Semestrální práce, 2007, 

(a) 



 75 

Schmid J.:Analýza sociálních sítí, Zápočtová práce, 2007, (b) 

 

Internet 

www.analytictech.com 

www.czso.cz 

www.ickn.org 

www.insna.org 

www.nielsenbuzzmetrics.com 

www.orgnet.com 

www.wikipedia.org 

 

Software 

MS Office 2003 

Netdraw 

Pajek 1.23 

SPSS 10.0 – modul Base 

Ucinet 6.1 

 

 


