
 
 
Úvod do analýzy (sociálních) sítí 
Číslo kurzu: 630 180 
Kontaktní osoba: Eva Kyselá 
Email: eva.kysela@ff.cuni.cz 
Telefon: 774 562 474 
Termín konání: 15.3.2019 
Termín podání přihlášky: 1.3.2019 
 
Cena kurzu: 5.000,-  Kč včetně DPH 
 
Adresa zaslání přihlášky: eva.kysela@ff.cuni.cz 
 
Místo konání: FF UK, Katedra sociologie, Celetná 20, místnost číslo 207, Praha 1 
 
Požadované vzdělání: Doporučeno je alespoň ukončené bakalářské vzdělání. Žádná 
předchozí znalost analýzy není nutná. 
Délka kurzu: 9 hodin 
Výukový den: pátek  
Předpokládaný počet studentů: 8 
 
Obsah kurzu:  
Co mají společného žáci ve třídě, fotbalový tým, oddělení zaměstnanců, zločinci v gangu či 
firmy na trhu? Třeba to, že na vztahy mezi nimi lze nahlížet jako na síť a díky tomu přesně 
říct, který žák je nejoblíbenější, který zaměstnanec nejvíce spolupracuje s ostatními, která 
firma má na trhu výhodnou pozici, jak soudržný je daný fotbalový tým nebo kde má svá slabá 
místa zločinecká skupina. Analýza sociálních sítí (SNA) je přístupem, který umožňuje vztahy a 
interakce mezi libovolnými aktéry shromáždit, zpracovat, vizuálně znázornit a přesně 
výpočetně analyzovat, díky čemuž se stala velice populárním nástrojem jak v akademickém, 
tak aplikovaném výzkumu. Během tohoto kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy 
SNA a jejími nástroji pro identifikaci významných aktérů v sítích, k charakterizaci vlastností 
sítě jako celku a k identifikaci podskupin v rámci jedné sítě. Všechny tyto koncepty budou 
prakticky ilustrovány pomocí programu UCINET. Účastníci kurzu se naučí: 1) jak sítě 
vizualizovat, 2) jak spočítat míry centrality, 3) jak spočítat míry koheze sítě a 4) jak v síti 
odhalit podskupiny aktérů.  
- poznávat běžné chyby při vyvozování závěrů z dat a sami se jim vyhnout 
- rozumět různým typům zkreslení v datech a výzkumu 
- přemýšlet o datech z výběrových šetření optikou "total survey error", která umožňuje 
posouzení kvality dat a z nich plynoucích závěrů 
- používat Bayesův teorém pro své každodenní rozhodování  
- pracovat s pojmy na základě jejich přesného významuForma zakončení: není  
 
Certifikace: Osvědčení FF UK  
Bližší informace: https://ksoc.ff.cuni.cz/projekty/popularizacni/skoleni/   
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