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Abstrakt 

SNA je vědní disciplína zabývající se metodickou analýzou sociálních sítí, k nimž 

pristupuje z pohledu teorie sítí, tedy že sociální vztahy jsou tvořeny uzly (které reprezentují 

jednotlivé účastníky v síti) a vazbami (které reprezentují vztahy mezi těmito účastníky). 

Hlavním cílem této vědní disciplíny je ohodnotit jednotlivé uzly dle daných kritérií a vyvodit 

tak jejich postavení v síti. 

Tato bakalářská práce nabízí teoretický úvod do problematiky SNA v prostředí vážených 

sociálních sítí. Praktická část se věnuje implementaci počítačové aplikace pro provádění 

experimentů a analýze výsledků těchto experimentů. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

SNA is a scientific discipline dealing with the methodological analysis of social networks, 

which are accessed from the perspective of network theory, namely that social relationships are 

made up of nodes (that represent individual participants in the network) and connections (that 

represent relationship between the participants). The main objective of this discipline is to 

evaluate each node according to the criteria and thus deduce their status in the network. 

This work provides a theoretical introduction to the SNA in weighted social networks. The 

practical part deals with implementation of computer application for conducting experiments 

and analyzis of  the results of these experiments. 
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 1.  Úvod 

V této práci se budu věnovat metodám SNA ve vážených sociálních sítích. SNA rozumíme 

mapování a měření vztahů, případně komunikace, mezi lidmi, skupinami, organizacemi, 

počítači, URL a jinými spojenými informačně vědomostními entitami. Jednotlivými uzly v síti 

jsou tyto entity, zatímco vazby v síti ukazují vztahy a komunikaci mezi uzly. SNA poskytuje jak 

grafickou, tak matematickou analýzu mezilidských vztahů. 

Pokud se podíváme obecně na SNA, tak závěry, jenž nám poskytuje, využijeme všude tam, 

kde je potřeba sledovat komunikaci/pohyb zboží, lidí a jiných jednotek. 

Závěry, které nám SNA poskytuje, se povětšinou využívají při řešení personalistických 

otázek v rámci firmy nebo logistických problemů na dané struktuře uzlů a spojů. Personalisté 

pak mohou určit, kteří pracovníci jsou klíčoví ve firemní komunikaci, kde mohou nastat 

problémy (např. zadržování informací, výpadek komunikace při nepřítomnosti pracovníka, atd.), 

jak často a kteří pracovníci spolupracují, logističtí pracovníci zase mohou využíti poznatky SNA 

k navýšení kapacit jednotlivých uzlů a spojů nebo pro odklon dopravy/rozvodu/komunikace po 

nejvýhodnějších náhradních cestách v případě havárie. 

V sociálních sítích, kde není potřeba řešit personalistické otázky, tedy sítích jako Facebook, 

Twitter, okruh přátel jedince, spolupráce autorů na dílech, apod., nám SNA může ukázat vztahy 

mezi jednotlivými lidmi – kdo s kým a jak často komunikuje, jak dobrými jsou přáteli, zda často 

vzájemně spolupracují na svých projektech, atd. 

Závěry z SNA těchto sítí využijí kupříkladu lidé zaobírající se marketingem ,kteří tak lépe 

mohou určit dopad a pokrytí jednotlivých marketingových strategií, lidé hledající díla s 

podobným obsahem,... 

Metody SNA se také využívají při simulaci šíření virových onemocnění a jiných epidemií v 

rámci skupiny, což může výrazně pomoci při přecházení těmto situacím a návrhu opatření proti 

dalšímu šíření těchto epidemií. 

 

První část práce se zabývá rozebráním metrik SNA v prostředí vážených sociálních sítí a 

metody, jimiž se tyto metriky určují.  Další část se zabývá návrhem aplikace pro provádění 

experimentů. Třetí část nazvaná Implementace osvětluje princip fungování naprogramovaného 

Dijkstrova algoritmu a popisuje jak jsou některé cíle z návrhu aplikace uvedeny do praxe. V 

poslední části se zabývám analýzou výsledků experimentů, kterých bylo dosaženo srovnáním 

vypočtených metrik pomocí vytvořené aplikace a programového balíčku Tora Opsahla z jehož 

vědecké činnosti tato práce vychází. 
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 2.  Metriky SNA ve vážených sítích 

Granovetter položil základní myšlenku, že nové a jednoznačné informace získávají 

jednotlivci často skrze vazby se slabou váhou než se silnou. Přátelé jedince mají tendenci se 

pohybovat ve stejném okruhu lidí jako jedinec sám, a proto s největší pravděpodobností 

dostanou stejné informace, jaké už jedinec má. Na druhou stranu známí jedince nejspíše 

komunikují s lidmi, které jedinec sám nezná, a proto získávají více nových informací. Pokud je 

tato informace jednoznačná nebo kodifikována, tak může být snadno předána od tohoto 

známého danému jedinci. Ve světle těchto závěrů je důležité, aby badatelé, zabývající se 

síťovou analýzou, rozlišovali mezi vazbami se slabou a silnou váhou, aby mohli zachytit 

plnohodnotnou strukturu sítě. 

Přestože vazby v mnoha zkoumaných sítích mají přirozeně přiřazenu sílu (=váhu), mnoho 

síťových metrik může být aplikováno pouze na binární sítě, což jsou sítě, kde vazba buď 

existuje nebo ne. Proto musí výzkumníci přetvořit vážené sítě na binární. Běžným způsobem je 

rozdělit vážené sítě na několik binárních za použití odstraňování vazeb na základě jejich váhy. 

Tímto způsobem však můžeme přijít o některá ze síťových dat, která by byla důležitá pro  

její celkovou analýzu. Navíc je zcela na daném výzkumníkovi, jaké parametry nastaví pro 

odstranění jednotlivých vazeb. Tímto mohou dva výzkumníci na stejné síti dosáhnout dvou 

různých výsledků analýzy. 

Proto je mnohem lepší analyzovat vážené sítě za pomoci předefinování a zobecnění metod 

již používaných při analýze nevážených sítí, aby braly v potaz váhu jednotlivých spojů. Do 

dnešní doby bylo zobecněno jen malé množství síťových metrik. Např. Newman zobecnil 

Freemanovu „blízkost“(jak rychle je uzel schopen dosáhnout komunikace s ostatními uzly) 

aplikováním metody z informatiky, aby definoval vzdálenost mezi uzly. Zobecněné metody 

pomáhají síťové analýze tím, že odstraňují subjektivnost při vyhodnocování metrik za pomoci  

přetvoření vážené sítě na binární odstraněním vazeb. 

 

 2.1  Nekratší cesta 

Nejkratší cesta nebo-li vzdálenost mezi uzly je už dlouhou dobu klíčovým prvkem ve 

výzkumu sítí. Zatímco nejkratší cesta sama o sobě není v popředí zájmu výzkumníků, hraje 

důležitou roli  při výpočtu mnoha dalších síťových metrik. Jednou z těchto metrik je mezipoloha, 

která je zhruba úměrná počtu nejkratších cest mezi ostatními, které prochází uzlem, pro nějž 

mezipolohu počítáme. 

Nejkratší cestu mezi jednotlivými uzly lze v síti velice snadno spočítat, pokud máte vazby 

mezi uzly jen ve dvou možných stavech: existuje a neexistuje, pak stačí spočítat počet vazeb na 

nejkratší cestě. Pokud jsou dva uzly přímo spojeny, tak se vzdálenost rovná 1 a pokud nejsou 

přímo spojeny, ale jsou spojeny pomocí prostředníků, pak je vzdálenost dána jako nejnižší počet 

prostředníků, kterými musíme projít + 1. 
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Problém nastává pokud jsou jednotlivé vazby různé síly. Mějme kupříkladu uzly A, B a C. 

Uzel A je přímo spojen s uzly B a C. Uzly B, C nejsou navzájem spojeny. Chceme určit, jaké je 

riziko přenosu nemoci z uzlu A na ostatní uzly. V nevážené síti by riziko přenosu nemoci z uzlu 

A na uzel B bylo stejné jako riziko přenosu z A na C, protože jak uzel B, tak uzel C jsou přímo 

spojeny s uzlem A. Ve vážené síti ovšem může mít vazba mezi uzly A-B přiřazenu sílu 2 a 

vazba mezi A-C sílu 4, z čehož nám vyplyne, že uzel C má dvojnásobné riziko oproti uzlu B, že 

se nakazí. 

Obrázek 1: Nejkratší cesta – vyšší váha 

Nyní si tento příklad upravme přidáním vazby o síle 1 mezi uzly B a C. Také přehodíme 

prvotního nositele nemoci z A na B a sledujme, jak se nakazí uzel C. Uzel C, ačkoli má přímou 

vazbu s uzlem B, tak se s největší pravděpodobností nakazí od uzlu A, jenž se nakazil od  B. 

  

Obrázek 2: Nejkratší cesta – přímo x  nepřímo 

Dijkstra roku 1959 navrhl algoritmus, který sečte sílu vazeb a najde cestu nejmenšího 

odporu. Tento algoritmus využívá například systém GPS, který každé odbočce cesty přiřadí 

časovou náročnost, a poté nalezne cestu s nejmenší náročností. Newman roku 2001 aplikoval 

tento algoritmus na síť spolupracujících vědců tak, že invertoval váhu jednotlivých vazeb. 

Tímto dosáhl situace, kdy silnější spoj dostal nižší cenu než spoj slabší. 
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Nyní tento algoritmus aplikujme na příklad uzlů A,B,C. Cesta z B-C bude mít stále cenu 1, 

ale cesta B-A-C bude mít cenu pouze 0,75 (=1/2+1/4). Takže nemoc se k uzlu C z uzlu B 

dostane rychleji nepřímou cestou. 

Obrázek 3: Nejkratší cesta – přímo x  nepřímo, Dijkstrův algoritmus 

 

 2.2  Centralita 

Centralita uzlu nebo také určení, které uzly jsou více „centrální“ než ostatní je už dlouho 

klíčovou otázkou síťové analýzy. Freeman roku 1978 prohlásil, že centrální uzly jsou ty, které 

jsou „ve středu dění“ nebo-li jsou ohniskovými body. 

Ukažme si to na příkladu 5ti uzlů. Prostřední uzel má tři výhody nad všemi ostatními uzly: 

má více vazeb, může dosáhnout všech ostatních uzlů nejrychleji a kontroluje tok dat/jednotek 

mezi ostatními uzly. Na základě těchto tří vlastností normalizoval Freeman tři různé metriky pro 

centralitu uzlu: stupeň, blízkost a mezipoloha. 

Obrázek 4: Centralita – výhody středových uzlů 

Stupeň uzlu je roven počtu uzlů, se kterými má vazbu, a určuje míru zapojení uzlu do sítě. 

Základní výhodou tohoto přístupu je jeho jednoduchost: při výpočtu stupně uzlu musíme znát 

jen jeho nejužší okolí. Ale tento přístup má omezení v tom, že nebere v potaz celkovou 

strukturu sítě. Uzel s vysokým stupněm může být v síti umístěn tak, že nebude mít rychlý 

přístup k informacím/zdrojům/atd. 
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Aby byla zachycena tato vlastnost, tak byla zavedenost centralita blízkosti. Centralita 

blízkosti je dána převrácenou hodnotou součtu nejkratších vzdáleností ke všem ostatním uzlům 

z ohniskového uzlu. 

Poslední z metrik centrality je mezipoloha. Ta je dána jako počet nejkratších cest, které 

přes daný uzel prochází. Uzly s vysokou mezipolohou mají velký vliv na komunikaci v síti. 

Ačkoli tato metrika bere v potaz celkovou strukturu sítě, tak má také svá omezení. Jedním z 

těchto omezení je, že velké množství uzlů vůbec neleží na jakékoli nejkratší cestě, a proto 

všechny dostanou přiřazenu stejnou hodnotu, kterou je 0. 

Tyto tři metriky byly zobecněny pro potřeby vážených sítí. Jako první zobecnil roku 2004 

Barrat a kolektiv stupeň centrality tím, že místo součtu vazeb sečetl váhy jednotlivých vazeb, 

mezitím Newman a Brandes v roce 2001 využili Dijkstrova algoritmu nejkratší cesty pro 

zobecnění blízkosti a mezipolohy. Tato zobecnění se však zaměřovala čistě na váhu jednotlivých 

vazeb a zcela ignorovala původní vlatnost těchto metrik: počet vazeb. Proto byla Opsahlem a 

kolektivem roku 2010 navržena druhá zobecnění, která by brala v potaz jak váhu, tak počet 

vazeb za použití poměrového parametru α. 

 

 2.2.1  Stupeň 

Stupeň byl zobecněn tak, že pokud analyzujeme váženou síť, tak jeho hodnota je rovna 

součtu vah všech vazeb uzlu, a je přejmenován na sílu uzlu. Pokud je tato metoda aplikována na 

binární síť, kde vazba buď existuje nebo ne, tak dostaneme stejný výsledek jako při použití 

původní nezobecněné metody. Naopak ve vážených sítích je výsledek těchto dvou metod 

rozdílný. Metoda síly uzlu byla a je při analyzování vážených sítí preferována, neboť bere v 

potaz váhu vazeb. Ale síla uzlu je pouze hrubou metrikou, protože bere v potaz jen celkové 

zapojení uzlu do sítě a vůbec nezahrnuje do svých výpočtů základní vlastnost originální metriky 

formalizované Freemanem: počet vazeb. 

Toto je nejlépe viditelné na příkladu. Vezměme si 2 sítě, kdy v jedné bude 11 uzlů a 

centrální uzel bude mít s každým ze zbylých uzlů vazbu o váze 1, a ve druhé síti budeme mít 3 

uzly, kde centrální uzel bude mít s ostatními uzly vazbu o váze 5. Dle původní metriky navržené 

Freemanem budou mít centrální uzly zcela jiné stupně, ale pokud použijeme Barratovu 

zobecněnou metodu, tak vyjdou stupně centrálních uzlů zcela stejné. 

Obrázek 5: Stupeň – Barattova zobecněná metoda 
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Jako pokus zkombinovat stupeň a sílu uzlu použil Opsahl poměrový parametr α , aby 

nastavil relativní míru důležitosti mezi počtem a váhou vazeb. Navrhovaný stupeň centrality je 

dán vzorcem: 

       st = (α · p) + ((1 - α)  ·  s)        (1) 

 2.2.2  Blízkost 

Blízkost je definována jako převrácena hodnota součtu vzdáleností ke všem ostatním 

uzlům. Důvodem pro stanovení této metriky bylo nalezení uzlů, které mohou s ostatními uzly 

komunikovat rychleji. Blízkost byla zobecněna pro potřeby vážených sítí Newmanem, který 

využil Dijkstrova algoritmu. 

 

 2.2.3  Mezipoloha 

Množství zasahování do komunikace mezi ostatními uzly může být studováno za pomoci 

Freemanovy metriky mezipolohy. 

Brandes roku 2001 navrhl nový algoritmus pro rychlejší výpočet mezipolohy. Krom 

snížení výpočetního času tento algoritmus také odstranil požadavek, že vazby buď existují nebo 

ne a pomohl tak k tomu, aby mezipoloha byla počítána i pro vážené sítě. Toto zobecnění bere v 

potaz, že ve vážených sítích může být komunikace mezi uzly rychlejší, pokud půjde cestou přes 

více uzlů, které navzájem mají silné vazby, než kdyby probíhala přes méně uzlů se slabšími 

vazbami. 

Pokud studujeme uzly, přes které nejčastěji budou procházet v síti informace nebo nemoci, 

pak je rychlost a cestou jakou budou tyto cestovat zcela jasně ovlivněna váhou jednotlivých 

vazeb. Nalezení nejkratších cest ve vážených sítích může být také využito pro identifikování 

uzlů s největší mezipolohou. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že komunikace mezi uzly 

ve vážených sítích probíhá na cestách nalezených pomocí Dijkstrova algoritmu místo cest s 

nejnižším počtem průchozích uzlů, tak se počet nejkratších cest procházejících daným uzlem 

může změnit. 
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 3.  Návrh aplikace 

V této kapitole se budu zabývat faktory, které měly vliv na návrh programu, stejně jako 

výsledným návrhem programu. 

 

 3.1  Specifikace funkcionality 

Základním požadavkem na program pro experimenty bylo, aby nad vstupními daty 

prováděl výpočet všech řešených metrik pro jednotlivé uzly v síti. Tyto metriky by aplikace 

měla být schopna nějakým způsobem uživateli zprostředkovat a pokud si to uživatel bude přát, 

tak také v přehledné formě uložit pro pozdější využití. Metriky jsou počítány v celočíselných 

tvarech, které jsou uživatelsky přívětivější. Jedinou výjimkou z tohoto je metrika blízkosti, kde 

je metrika jako číslo s 2 desetinnými místy. Aby bylo dosaženo těchto celočíselných tvarů je síla 

vazeb při načítání vynásobena hodnotou 100 a při počítání stupně uzlu se i počet vazeb 

vynásobí touto hodnotou. 

Dalším požadavkem na aplikaci bylo, aby její výpočetní část byla řešena formou vhodnou 

pro využití implementovaných metod v dalších projektech stejného zaměření. 

Program byl navržen tak, aby mohl zpracovávat jak orientované tak neorientované vážené 

sítě. 

 3.1.1  Struktura vstupního souboru 

První věcí, kterou bylo potřeba při navrhování programu pro experimenty zohlednit byl 

formát vstupního souboru s daty. V zásadě se v programech pro SNA využívají dva formáty dat 

obsažených ve vstupních souborech. V prvním typu používaných vstupních souborů je obsažena 

matice vazeb. Druhým typem používaných vstupních souborů jsou soubory, jenž obsahují 

seznam jednotlivých vazeb mezi uzly. 

       Obrázek 6: vlevo –  maticový typ dat, vpravo – data jako sezam vazeb 
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Jako vstupní formát pro svůj program jsem zvolil druhý typ, tedy stejný formát vstupních 

dat, jaký používá balíček tnet, od Tore Opsahla, pro programovací jazyk R. Přesný formát 

těchto souborů je pro vážené strukturální sítě následující: uzelA uzelB síla. 

Výhodou a zároveň nevýhodou tohoto formátu zápisu zdrojové kolekce dat je fakt, že takto 

mohou být zapsány jak orientované sítě, tak neorientované sítě. V případě orientovaných sítí 

obsahuje soubor přesné vazby, které se v síti vyskytují. Ale v případě neorientovaných sítí 

nastává problém neboť v některých zápisech neorientovaných sítí stačí ve zdrojové kolekci 

vazba uzelA → uzelB, v jiných musí být zaznamenána tato vazba jako vazby  

dvě: uzelA → uzelB a uzelB → uzelA. 

Nastíněné úskalí vstupních souborů bylo vyřešeno použitím rozdílných typů souborů se 

zdrojovými daty. Soubor zdrojové kolekce má již avizovaný tvar a rozlišení, zda se jedná o 

kolekci orientované či neorientované sítě, je prováděno pomocí koncovek zdrojových souborů. 

Pokud je kolekce obsažená v souboru orientovaná, tak má soubor příponu .dct . V případě, že 

je kolekce neorientovaná, ať už ve tvaru uzelA → uzelB či ve tvaru uzelA → uzelB, uzelB → 

uzelA, tak má soubor příponu  .uct . Tímto jsme elegantním způsobem vyřešili, jak zjistit, o 

jaký typ kolekce se jedná bez nutnosti kontrolovat jaké vazby jsou v kolekci obsaženy. 

 

 3.2  Architektura programu 

Architektura tohoto programu se skládá z prezentační a aplikační vrstvy, kdy aplikační 

vrstva je zastoupena DLL knihovnou, aby bylo možné využívat vytvořené funkce a procedury i 

v dalších projektech. 

Prezentační vrstva je vytvořena pomocí Windows Form a volají se v ní funkce z DLL 

knihovny, kde jsou veškeré metody pro načítání dat, ukládání dat a výpočty metrik.  

Aplikační vrstva tvořená DLL knihovnou obsahuje všechny potřebné třídy a metody pro 

výpočet SNA metrik nad načtenými daty. 
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 3.2.1  Struktura SNA_WeightedNetwork.dll 

V této sekci popíši vnitřní strukturu DLL knihovny pro výpočet řešených metrik SNA ve 

vážených  sítích, její třídy a vztahy mezi nimi. 

 

Obrázek 7: Struktura knihovny SNA_WeightedNetwork.dll 

Na obrázku je schématicky vyobrazena vnitřní architektura DLL knihovny se zaměřením 

na vysvětlení funkčnosti. 

Hlavním prvkem knihovny je třída Vypocty, ze které jsou volány všechny funkce pro 

výpočet metrik SNA. Také jsou zde deklarována pole vazeb a uzlů, stejně jako event, který 

má v programu využití pro zobrazování postupu ve zpracování výpočtu metrik pro danou 

kolekci, což uživatelé jistě ocení při práci nad velkými kolekcemi dat. 

Třídy Vazba, Uzel, Graf, Vrchol a Hrana přestavují pouze uživatelské datové typy a 

obsahují vesměs jen funkce pro nastavování a vracení jejich vlastností. 

Ve třídě CitacVzdalenosti je implementován výpočet Dijkstrova algoritmu a přesnou 

strukturu obsahu této třídy včetně popisu algoritmu výpočtu si projdeme v další kapitole v 

podkapitole s názvem 4.3 Metoda SpoctiVZdalenosti. 

 

 3.3  Návrh GUI 

Grafické uživatelské rozhraní bylo navrženo s ohledem na uživatelskou přívětivost, 

intuitivnost, přehlednost a snadnost užívání. GUI je rozděleno na dvě hlavní části: horní 

ovládací lištu a dolní zobrazovací oblast. Jak už název těchto částí napovída horní část GUI je 

určena k ovládání aplikace, zatímco dolní část je určena ke zobrazení vypočtených údajů. 

 3.3.1   Ovládací lišta 

Ovládací lištu si můžeme rozdělit do tří hlavních částí: oblast příkazů, oznamovací oblast a 

oblast nastavení vyvažovacího parametru α. 
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V oblasti příkazů nalezneme tři tlačítka, která jsou pojmenována: Načti, Spočítej, Ulož. 

Tlačítko Načti slouží ke zobrazení dialogového okna pro načítání souborů zdrojových kolekcí, 

Spočítej slouží k provedení výpočtu metrik nad načtenými daty a Ulož slouží k uložení seznamu 

uzlů s vypočtenými metrikami. Po stisku tlačítka Ulož jsou data uzlů uložena do textového 

souboru do adresáře, ze kterého jsme načítali kolekci dat, název tohoto souboru bude složen ze 

jména zdrojového souboru (bez přípony) k němuž bude připojen řetězec „_directed“ či 

„_undirected“ v závislosti na typu počítané kolekce. 

Oznamovací oblast je složena ze dvou prvků: labelu, ve kterém je zobrazeno kolik již 

bylo vypočteno uzlů a kolik jich je celkově v kolekci, a progressBaru kde je graficky 

znázorněn tento postup. 

Oblast nastavení vyvažovacího parametru α je stejně jako oznamovací oblast složena ze 

dvou prvků: trackBaru, jímž nastavujeme hodnotu  α a labelů pro popis tohoto 

trackBaru. V labelech je zapsáno, který konec trackBaru koresponduje s kterou 

metodou výpočtu stupně (zda dle síly vazeb či počtu vazeb), a jaké je momentální nastavení 

parametru  α. Toto momentální nastavení je vyjádřeno v poměrovém procentuálním tvaru. V 

základu je  α nastavena na 50%/50%. 

 3.3.2  Zobrazovací oblast 

Zobrazovací oblast je řešena pomocí objektu tabControl, který má dvě záložky: 

Statistiky a Uzly. 

Záložka Statistiky nám poskytuje přehled o obecných statistikách vypočítaných dat jako 

jsou: které uzly mají minimální/maximální tu kterou metriku a jaká je hodnota dané metriky. 

Pokud je uzlů s hodnotou minima/maxima metriky více, je zde zobrazen pouze ten uzel, který je 

pořadově v kolekci dat jako první. Také je zde oblast pro zobrazení grafu se sadou přepínačů. 

Graf zobrazuje kolik uzlů dosáhlo dané třídy metriky, vybrané zvolením příslušného přepínače. 

Tříd dané metriky je vždy 5 a reprezentují pětinové rozmezí mezi 0 a maximem dané metriky ve 

vypočtených datech. 

Záložka Uzly umožňuje uživateli vidět seznam vypočtených uzlů i s jejich metrikami. 

Metriky uzlů jsou v pořadí: počet vazeb, síla vazeb, stupeň, mezipoloha a blízkost. Nad 

listBoxem sloužícím pro zobrazení tohoto seznamu je comboBox, pomocí něhož si uživatel 

zvolí, dle jakého kritéria chce, aby byly uzly v tomto seznamu seřazeny. V základním nastavení 

jsou uzly seřazeny dle názvu. Vedle comboBoxu se nachází checkBox označený „asc“, jenž 

slouží pro nastavení, zda se uzly v seznamu mají dle kritéria řadit vzestupně či sestupně. Vedle 

těchto prvků je oblast pro grafické zobrazení okolí uzlu, který je vybrán ze seznamu v 

listBoxu. Parametry a možnosti tohoto zobrazení jsou momentálně optimalizováno pro 

analyzovanou kolekci dat. Pod oblastí pro grafické zobrazení okolí je trackBar sloužící k 

odfiltrování vazeb a uzlů dle nastavení minimální síly vazeb jdoucích od vybraného uzlu k jeho 

sousedům. 
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Obrázek 8: GUI – záložka Statistiky 

 

Obrázek 9: GUI – záložka Uzly 
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 4. Implementace 

Kapitola se zabývá některými z aspektů námi zvolené implementace návrhu testovací 

aplikace. 

 

 4.1  Metody NactiData a PridejHranu 

Vzhledem k návrhu aplikace, kdy byl vhodně vyřešen problém rozdílnosti vstupních 

kolekcí pro orientované a neorientovaná sítě, byly jen 2 metody v celé aplikaci, kde bylo 

potřeba rozlišovat o jaký typ sítě se jedná. 

První metodou je NactiData ve třídě Vypocty, kde je potřeba dle koncovky vstupního 

souboru rozlišit zda se jedná o orientovanou či neorientovanou síť a na základě tohoto rozlišení 

načítat do pole buď všechny vazby nebo vynechávat vazby s prohozenými uzly A,B. 

1. public void NactiData(string soubor)   
2. {               
3.             orientovana = false;   
4.             char s = soubor.ElementAt(soubor.Length - 3);   
5.    
6.             if (s=='d') orientovana = true;   
7. if (!orientovana)   
8.                 {   
9.                     var opak_vaz = vazby.Where<Vazba>(a => a.uzelA.Equals(vaz.

uzelB) && a.uzelB.Equals(vaz.uzelA));   
10.                     opak = (opak_vaz.Count<Vazba>() > 0);   
11.    
12.                     if (!opak)   
13.                         vazby.Add(vaz);   
14.                 }else    
15.                 {   
16.                     vazby.Add(vaz);   
17.                 }   
18. }   

 

Druhou metodou je PridejHranu ve třídě Graf, v níž se volá metoda PridejHranu 

ze třídy Vrchol, jejímž cílem je přidat seznamu hran daného vrcholu buď jen zadanou vazbu, 

pokud je zdrojová kolekce orientovanou sítí, nebo přidat zadanou vazbu stejně jako vazbu 

opačného směru, v případě, že zdrojová kolekce reprezentuje neorientovanou síť. 

1. public void PridejHranu(string odkud, string kam, double delka, bool orient)   
2.         {   
3.             if(!orient)   
4.                 vrcholy[odkud].PridejHranu(vrcholy[kam], delka, true);   
5.             else   
6.                 vrcholy[odkud].PridejHranu(vrcholy[kam], delka, false);   
7.         }   
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 4.2  Metody Stupen a NaplnenyGraf 

Tyto dvě metody jsou zajímavé tím, jaké parametry dostávají nebo předávají, protože tyto 

parametry mají přímý vliv na výpočet metrik uzlů. 

Metoda Stupen vypočte pro každý uzel stupeň. Tento výpočet se provádí vzorcem: 

                    st =  ((α / 100) * p * 100) + (((100 -α / 100) * s)       (2) 

Tato metoda má vstupní parametr alfa, který je typu float. Ovšem hodnota tohoto 

parametru je nastavována posuvníkem v GUI, kde jsou přípustnými hodnotami pouze celá čísla 

v intervalu <0,100>.  Proto je potřeba předaný parametr vydělit 100, abychom dostali reálný 

poměrový parametr α. Dále je na tomto vzorci, oproti generickému vzorci pro výpočet stupně, 

zajímavé to, že počet vazeb p násobíme 100. Násobení počtu vazeb hodnotou 100 je zde z 

důvodu uvedéno v předchozí kapitole v podkapitole 3.1 Specifikace funkcionality. 

1. public void Stupen(float alfa)   
2.        {   
3.            foreach (Uzel u in uzly)   
4.            {   
5.                u.stupen = Convert.ToInt32(((alfa / 100) * u.pocetvazeb * 100) 

+ (((100 - alfa) / 100) * u.silavazeb));   
6.            }   
7.        }   

 

Metoda NaplnenyGraf obsahuje volání metody PridejHranu, která se nachází  ve 

třídě Graf, metoda  PridejHranu má čtyři vstupní parametry – odkud, kam, delka a 

orient, nás zajímá parametr delka. Dijkstrův algoritmus počítá nejkratší cesty  v síti tím, že 

prochází po cestách s nejnižší náročností. Vzhledem k tomu, že v sociálních sítích není váha 

vazby náročnost nýbrž vyjadřuje blízkost mezi lidmi je potřeba ho aplikovat jako to např. udělal 

Newman. Já jsem tuto problematiku vyřešil tím, že jako delka je této metodě předáván výraz 

maxsila – v.sila, kde maxsila je rovna hodnotě maximální síly vazby navýšené o 100 

a v.sila je síla právě zpracovávané vazby. Pomocí tohoto výrazu docílíme efektu, kdy  vazby 

s vysokou silou budou metodě předány jako vazby s malou náročností a naopak. 

1. foreach (Vazba v in vazby)   
2.             {   
3.                 graf.PridejHranu(Convert.ToString(v.uzelA.nazev), Convert.ToSt

ring(v.uzelB.nazev), maxsila - v.sila,orientovana);   
4.             }   
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 4.3  Metoda SpoctiVzdalenosti 

Vypočtení počtu nejkratších cest procházejících jednotlivými uzly, tj. mezipolohy, a 

průměrné vzdálenosti ke všem ostatním uzlům, tj. blízkosti, začíná zavoláním metody 

SpoctiVzdalenosti ze třídy CitacVzdalenosti. Metoda SpoctiVzdalenosti 

má dva vstupní parametry: graf, který obsahuje seznam všech vrcholů/hran (v rámci řešení 

Dijkstrova algoritmu jsou všechny uzly nazývány vrcholy a vazby hranami) a string, jenž v sobě 

má název počátečního vrcholu, nějž budeme počítat nejkratší cesty a blízkost. 

Tato metoda má na starosti celý průběh Dijkstrova algoritmu, který je složen ze čtyř dalších 

metod, tyto metody jsou volány právě uvnitř metody SpoctiVzdalenosti. Po zavolání 

všech těchto čtyř metod je nám vrácen slovník obsahující klíče typu integer a hodnoty typu 

double. Na konci popisu se k této návratové hodnotě ještě vrátím. 

 

1. public IDictionary<int, double> SpoctiVzdalenosti(Graf graf, string pocatek)   
2.         {   
3.             Inicializace(graf, pocatek);   
4.             ZpracujGraf(graf, pocatek);   
5.             SpoctiCesty(graf);   
6.             return VratVzdalenosti(graf, Convert.ToInt32(pocatek));   
7.         }   

 

Jako první je zavolána metoda Inicilaziace, která jako parametr požaduje referenci 

na graf a název počátečního vrcholu. Její úlohou je nastavit každému  vrcholu v grafu, krom 

počátečního, vzdálenost od tohoto na kladné nekonečno, aby všechny nalezené cesty byly 

automaticky menší. Počátečnímu vrcholu je nastavena vzdálenost na 0. 

 

1. private void Inicializace(Graf graf, string pocatek)   
2. {   
3.     foreach (Vrchol v in graf.vrcholy.Values)   
4.         v.vzdalenostpocatek = double.PositiveInfinity;   
5.     graf.vrcholy[pocatek].vzdalenostpocatek = 0;   
6. }   

 

Po Inicializaci je volána metoda ZpracujGraf. Ta má stejné vstupní parametry 

jako metoda předcházející. Úlohou metody ZpracujGraf je vykonání výpočtu celého 

Dijkstrova algoritmu a určit vzdálenosti jednotlivých vrcholů od počátečního vrcholu. Na 

začátku si vytvoříme proměnnou typu bool, které nestavíme hodnotu false, a připravíme 

pomocné pole fronta, do kterého si uložíme všechny vrcholy grafu. Následuje while cyklus, 



 

15 

 

který se vykonává dokud je ve frontě nějaký vrchol se vzdáleností nekonečno. Uvnitř tohoto 

cyklu se jako první seřadí všechny vrcholy dle vzdálenosti od počátku a vybere se první vrchol 

se vzdáleností nekonečno. Na ten se zavolá metoda ZpracujVrchol,  která na vstupu 

požaduje vrchol, který ma zpracovat, a odkaz na frontu. Každý vrchol má v sobě pole všech 

hran, jichž je součástí. A právě činnost ZpracujVrchol spočívá ve vytvoření pomocného 

pole s názvem hrany, do nějž jsou uloženy všechny hrany zadaného vrcholu, splňující 

podmínku, že druhý konec této hrany je vrchol, nacházející se ještě v zadaném poli. V našem 

případě je tímto polem pomocná proměnná fronta, ze které jsou postupně odebírány již 

zpracované vrcholy. Hrany, splňující tuto podmínku, jsou procházeny foreach cyklem. Pro 

každou hranu je vypočítána vzdálenost skládající se z délky dané hrany  a vzdálenosti zadaného 

vrcholu od počátku. Pokud je tato vzdálenost menší než momentální vzdálenost vrcholu od 

počátku, tak se vrcholu na opačné straně hrany nastaví tato vypočítaná hodnota a jako jeho 

předcházející vrchol se nastaví náš aktuální. Po vykonání metody ZpracujVrchol je tento 

vrchol odebrán z fronty. Pokud ve frontě neexistuje další vrchol se vzdáleností nekonečno, 

tak je cyklus while ukončen. 

 

1. private void ZpracujGraf(Graf graf, string pocatek)   
2.         {   
3.             bool konec = false;   
4.             var fronta = graf.vrcholy.Values.ToList();   
5.             while (!konec)   
6.             {   
7.                 Vr-

chol dalsi = fronta.OrderBy(n => n.vzdalenostpocatek).FirstOrDefault(n => !dou
ble.IsPositiveInfinity(n.vzdalenostpocatek));   

8.                 if (dalsi != null)   
9.                 {   
10.                     ZpracujVrchol(dalsi, fronta);   
11.                     fronta.Remove(dalsi);   
12.                 }   
13.                 else   
14.                 {   
15.                     konec = true;   
16.                 }   
17.             }   
18.         }   
19.    
20.         private void ZpracujVrchol(Vrchol vrchol, List<Vrchol> fronta)   
21.         {   
22.             var hrany = vrchol.hrany.Where(c => fronta.Contains(c.cil));   
23.             foreach (var h in hrany)   
24.             {   
25.                 double vzdalenost = vrchol.vzdalenostpocatek + h.delka;   
26.                 if (vzdalenost < h.cil.vzdalenostpocatek)   
27.                 {   
28.                     h.cil.vzdalenostpocatek = vzdalenost;   
29.                     h.cil.predchozi = vrchol;   
30.                 }   
31.             }   
32.         }   
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 Další metodou v pořadí je SpoctiCesty, jejímž vstupem je pouze reference na graf. 

Jejím úkolem je zjistit pro každý vrchol, kolik přes něj vede nejkratších cest od počátku k 

ostatním vrcholům grafu. Metoda si vytvoří pole vrcholů, naplněné všemi vrcholy grafu 

seřazenými  od nejvzdálenějšího po nejbližší. Následně prochází tímto setříděným polem a 

kontroluje pro každý vrchol, zda má nějaký předcházející vrchol, Pokud má, tak je k počtu 

nejkratších cest procházejících předcházejícím vrcholem připočítán počet nejkratších cest 

procházejících aktuálním vrcholem navýšen o jedna. Výsledkem je, že každý vrchol má 

nastavenou hodnotu procházejících nejkratších cest dle toho, kolik vrcholů se přes něj dostane 

do počátečního vrcholu. 

 

1. private void SpoctiCesty(Graf graf)   
2.       {   
3.           List<Vrchol> serazene = graf.vrcholy.Values.ToList<Vrchol>();   
4.           seraze-

ne.Sort((a, b) => b.vzdalenostpocatek.CompareTo(a.vzdalenostpocatek));   
5.    
6.           foreach (Vrchol n in serazene)   
7.               if (n.predchozi != null)   
8.                   n.predchozi.pocetcest += n.pocetcest + 1;   
9.       }   

 

 

Na závěr je zavolána metoda VratVzdalenosti, která na vstupu požaduje referenci na 

graf a číslo počátečního vrcholu. Jejím výstupem je slovník, jehož klíče jsou typu integer a 

hodnoty typu double. Tento výstup se rovnou použije i jako výstup metody 

SpoctiVzdalenosti, vracející stejný slovník. Slovník bude obsahovat počet nejkratších 

cest, které vedou přes každý vrchol a průměrnou vzdálenost k počátečnímu vrcholu. Jelikož 

platí, že označení všech vrcholů jsou kladná čísla, tak platí následující pravidlo: klíč ve slovníku 

označuje zároveň i jeho název a hodnota je počet nejkratších cest procházejících vrcholem. 

Slovník obsahuje i záznam s klíčem -1, v němž bude uložena průměrná vzdálenost k ostatním 

vrcholům. Nejdříve si tato metoda připraví pomocnou proměnnou sum typu double, do níž bude 

později vypočítána průměrná vzdálenost. Také si připraví pomocné pole list_vrcholy, 

obsahující všechny vrcholy grafu. Následně se pomocí cyklu foreach projde každý vrchol a 

pokud jeho vzdálenost od počátku není nekonečno, tak je připočítána do proměnné sum. Toto 

opatření je zde kvůli tomu, že pro některé vrcholy nemusí existovat cesta do počátečního 
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vrcholu, a proto mají stále vzdálenost nekonečno. Takové vrcholy nemůžeme z pochopitelných 

důvodů započítat, protože by narušily statistický průměr. Jakmile jsou všechny vzdálenosti 

sečteny, tak jsou vyděleny počtem vrcholů, jejichž vzdálenost je menší než nekonečno, sníženo 

o 1 (to je právě onen počáteční vrchol jehož průměrnou vzdálenost počítáme).Když je průměrná 

vzdálenost vypočítána, tak je vytvořen slovník, do nějž jsou uloženy všechny vrcholy a počet 

cest jimi procházející. Z tohoto slovníku je poté odstraněn počáteční uzel a naopak je přidán klíč 

-1 s hodnotou průměrné vzdálenosti. Tento slovník je vrácen do metody 

SpoctiVzdalenosti, a ta ho následně vrátí volající třídě. 

 

1. private IDictionary<int, double> VratVzdalenosti(Graf graf, int pocatek)   
2.         {   
3.             double sum = 0.0;   
4.             List<Vrchol> list_vrcholy = graf.vrcholy.Values.ToList<Vrchol>(); 

  
5.    
6.             foreach (Vrchol v in list_vrcholy)   
7.                 if (v.vzdalenostpocatek < double.PositiveInfinity)   
8.                     sum += v.vzdalenostpocatek;   
9.    
10.             sum /= list_vrcholy.Where<Vrchol>(n => n.vzdalenostpocatek < doubl

e.PositiveInfinity).Count() - 1;   
11.    
12.             Dictiona-

ry<int, double> data = graf.vrcholy.ToDictionary(n => Convert.ToInt32(n.Key), 
n => (double)(n.Value.pocetcest));   

13.             data.Remove(pocatek);   
14.             data.Add(-1, sum);   
15.    
16.             return data;   
17.         }   
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 5. Analýza výsledků 

V této kapitole jako první popíši data, na kterých jsem experimenty prováděl, dále pak 

zhodnotím výsledky svých experimentů a porovnám je s výsledky, kterých jsem dosáhl při 

použití Opsahlova programového balíčku tnet. 

 5.1  Vstupní data 

V roce 1930, pět etnografů, Allison Davis, Elizabeth Stubbs Davis, Burleigh B. Gardner, 

Mary R. Gardner a J. G. Clair Drake, shromáždilo údaje o stratifikaci v Natchez, Mississippi. 

Vydali knihu, která předkládá srovnávací studii společenské třídy v černošské a bělošské 

společnosti. Jeden z prvků této práce zahrnoval zkoumání souladu mezi sociální třídou lidí a 

jejich vzory neformální interakce. Kniha se zabývala otázkou, jak moc byly neformální 

kontakty ze strany jednotlivců vytvářeny pouze (nebo především) s lidmi v přibližně stejné 

společenské třídě. K řešení této otázky autoři shromažďili údaje o společenských akcích a 

zkoumali lidské návyky neformálních kontaktů. 

Zejména shromažďili systematické údaje o sociální činnosti 18 žen, které pozorovali po 

dobu devíti měsíců. Během tohoto období se různé podmnožiny těchto žen setkaly v sérii 14 

neformálních společenských akcí. Účast žen na akcích byla odhalena pomocí "rozhovorů, 

záznamů zúčastněných pozorovatelů, seznamů hostů a novin" ([2], s. 149.). Homans (1950, s.. 

82), který zřejmě byl v kontaktu s výzkumným tým, oznámil, že data odrážejí společné aktivity, 

jako jsou "pracovní den za pultem v obchodě, setkání klubu žen, církevní večeře, karetní večírek, 

koktejlová párty, atd. " 

Tato kolekce dat má několik zajímavých vlastností. Je malá a snadno spravovatelná. 

Představuje relativně jednoduchý strukturální vzor, ve kterém to vypadalo, že se ženy organizují 

do dvou více či méně odlišných skupin. Krom toho oznámili, že pozice - středové a periferní - 

členů těchto skupin mohou být také určeny, dle způsobů, jimiž se různé ženy zapojovaly do 

skupinových aktivit. Zároveň je kolekce dostatečně komplikovaná, že některé detaily tohoto 

vzoru jsou méně než zřejmé. Jak Homans (1950, s.. 84) řekl, "vzor je roztřepený na okrajích." A 

konečně, tento soubor dat k nám přichází ve dvou-módové "Žena dle události" podobě. Proto 

nám poskytuje možnost prozkoumat metody určené pro přímou aplikaci na dvou-módová data 

údajů. Ale zároveň, mohou být tato data snadno transformována do dvou jedno-módových  

matic (žena–žena nebo událost–událost), které mohou být posouzeny pomocí nástrojů pro 

analýzy jedno-módových kolekcí. 

Díky těmto vlastnostem, se tento soubor dat stal něčím jako měřítke, pro porovnávání 

analytických metod v analýze sociálních sítí. Davis, Gardner a Gardner představili intuitivní 

interpretaci dat, která se zakládá na jejich etnografické zkušenosti ve společnosti. Pak byl tento 

soubor dat použit Homans (1950), který poskytl alternativní intuitivní výklad. Roku 1972, 

Phillips a Conviser použili analytický nástroj, založený na teorii informace, který poskytl 

sytematický způsob na přezkoumání dat této kolekce. Od té doby byla tato kolekce analyzována 
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znovu a znovu. Objeví se vždy když chce nějaký síťový analytik prozkoumat možnosti nového 

nástroje pro analýzu dat. 

Pro potřeby této práce byl využit jedno-módový tvar této kolekce žena–žena zapsaný nikoli 

v matici, ale jako seznam vazeb. 

 

 5.2  Analýza výsledků 

Na vstupních datech byly provedeny výpočty síťových metrik ve vážených sítích jak 

aplikací vytvořenou v rámci této práce, tak i Opsahlovým balíčkem tnet. 

 5.2.1  Stupeň 

Centralita stupně počítaná pomocí Opsahlova balíčku tnet vycházela stále stejně jak je 

ukázáno v Tabulce 1 (Autor této práce nebyl schopen donutit balíček tnet, aby vrátil různé 

hodnoty stupně pro různé hodnoty parametru α). Centralita počítaná testovací aplikací této 

práce(viz. Tabulka 2) je zřetelně jiná, než která vyšla balíčku tnet. Podíváme-li se pozorně na 

výsledky, zjistíme, že centralita vypočítaná tnetem se shoduje se silou vazeb jednotlivých uzlů 

(nesmíme zapomenout, že testovací aplikace reálnou hodnotu síly vazeb násobí 100 z důvodu 

výpočtu). Hodnota poměrového parametru α použitého pro výpočet stupně testovací aplikací 

byla 0,5. 

 5.2.2  Blízkost 

Pokud se nezalekneme rozdílnosti tvaru hodnot centralit blízkosti u tnetu a v testovací 

aplikaci a srovnáme vypočtené hodnoty, tak zjistíme, že až na několik výjimek jsou v pořadí o 

1-3 přehozeny. Toto je nejspíše způsobeno buď tím, že Opsahl používá v tnetu místo 

Dijkstrova algoritmu algoritmus Brandesův nebo má jinou implementaci Dijkstrova algoritmu. 

Autor práce vzhledem k neznalosti  zdrojového kódu tnetu nemůže posoudit, jestli je 

rozdílnost výsledků opravdu způsobena jinou implementací či použitím jiného algoritmu. Pokud 

v tnetu měníme hodnotu zadávaného parametru alfa, pak se nám také mění hodnota 

vypočtené blízkosti a toto nám může změnit i pořadí uzlů srovnaných dle jejich blízkosti, kdy 

nové pořadí se na některých pozicích může shodovat s pořadím získaným testovací aplikací a na 

pozicích, kde se dříve shodovalo nyní nikoli. 

 5.2.3  Mezipoloha 

Centralita mezipolohy také vychází jinak při použití tnetu a testovací aplikace. Možné 

důvody jsou stejné jako v případě blízkosti. Pokud opět měníme v tnetu zadávaný paremtr 

alfa tak se nám mění mezipoloha, kdy nově je nenulová mezipoloha u uzlů, které ji dříve 

měly nulovou, případně je nulová mezipoloha u uzlů, které ji měly nenulovou, o změně hodnoty 

nenulové mezipolohy na jinou, taktéž nenulovou, ani nemluvě. 
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Tabulka 1: Výsledky výpočtů za použití balíčku tnet 

 

 

 

 

Tabulka 2: Výsledky výpočtů za použití testovací aplikace této práce 

 

 

Uzel Počet vazeb Stupeň Výhodnost Blízkost

1 17 50 3 0.0569244

2 15 45 0 0.05285841

3 17 57 40 0.06665601

4 15 46 2 0.5340344

5 11 24 0 0.04246003

6 15 32 0 0.04427457

7 15 36 0 0.04841238

8 16 31 0 0.04543969

9 17 40 0 0.05232449

Uzel Počet vazeb Síla vazeb Stupeň Výhodnost Blízkost

1 17 5000 3350 12 376,47

2 15 4500 3000 0 335,29

3 17 5700 3700 14 417,65

4 15 4600 3050 0 341,18

5 11 2400 1750 0 152,94

6 15 3200 2350 0 235,29

7 15 3600 2550 0 258,82

8 16 3100 2350 0 258,82

9 17 4000 2850 0 317,65
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 6.  Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení se s metodami SNA ve vážených sociálních sítích. Byl 

poskytnut stručný úvod do problematiky výpočtu síťových metrik v prostředí vážených 

sociálních sítí s referencemi na zdroje, které se touto problematikou zabývají podrobněji. 

Kapitola 2 byla zcela věnována návrhu aplikace pro provádění experimentů, kde byly 

popsány specifikace na funkcionalitu, formát vstupních dat, vnitřmí architektura DLL části 

aplikace pro provádění experimentů a GUI této aplikace. 

V kapitole s názvem Implementace byly popsány některé metody z programu tvořeného v 

této práci, ať už z důvodu vysvětlení implementace dijkstrova algoritmu ři vysvětlení, jak byly 

naplněny cíle specifikace fukcionality z kapitoly 2. 

V poslední části práce jsem se věnoval analýze údajů, které jsme získali experimenty. 

Ve výsledné aplikaci nejsou zdaleka vyčerpány možnosti tématiky této práce, těmito 

dalšími možnostmi jako jsou další síťové metriky,  změna implementace Dijkstrova algoritmu, 

aby mohl být parametrický či přímo jeho nahrazení Brandesovým algoritmem, taktéž 

parametrickým, nebo vylepšení způsobu zobrazování vypočtených metrik a okolí vybraných 

grafů. Výsledky analýzy sice dopadly jinak, než bylo původně očekáváno, ale v závěrečné fázi 

programováni byla tato aplikace testována spolu s tnetem na velice jednoduché kolekci dat, 

aby se ověřila správná funkčnost, a zde byly výsledky zcela shodné. 

Na tuto svou práci bych rád navázal ve své diplomové práci, kde bych se zabýval 

složitějšími problémy SNA v prostředí vážených sociálních sítí. 
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