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Cílem kurzu je představit paradigma relační sociologie a analýzy „síťových“ dat. Praktická
část semináře bude orientována na vstupní uvedení do problematiky vytváření relačních –
sociometrických dat, vizualizace sítí, měření vlastností v egocentrických sítích a jejich
základní analýze.
Sociální sítě jsou v centru zájmu, neboť utváří prostor, v němž jedinci či skupiny na jedné
straně získávají přístup k různým formám zdrojů, ty lze souhrnně označit jako sociální kapitál,
na straně druhé ovšem také nedostatečné zasíťování vytváří omezení a uzavřenost (exkluze).
Na rozdíl od konvenčních dat sociálně vědního výzkumu (případy × vlastnosti) data síťového
– relačního charakteru (případy × případy, tj. relace) umožňují identifikovat pozici v síti a
sledovat tak, jak se vzorec individuálních relací/voleb podílí na obecnější struktuře vztahů.
Relační pohled na sociální strukturu lze uplatnit kupříkladu v analýze manželské homogamie,
vzorců přátelství, hierarchií ve skupině (např. vztahy ve školní třídě) či interní komunikace
v organizaci.
Seminář tvoří dva tématické okruhy. První se věnuje základnímu představení sociometrického
výzkumu a technik analýzy relačních dat, tj. vztahů mezi více objekty (matice relací).
Představeny budou nejzákladnější techniky měření sociopreferenčních vztahů ve skupině,
vzájemných sympatií/antipatií a hierarchickému postavení členů skupiny. Pozornost bude
věnována zejména vizualizaci sítí pro přehlednější zobrazení a objevování skrytých
vzorců vztahů. K tomu bude využit specializovaný software NetDraw (freeware součást
UCINET), dále budou uvedeny přístupy k analýze maticových relačních dat (mnohorozměrné
škálování, klastrování, PCA) v programech PAST a SPSS.
Druhý tématický okruh semináře je věnován egocentrickým sociálním sítím a technikám
jejich měření. Heterogenita a vlastnosti (zdroje) kontaktů v egocentrické síti poskytují zdroje,
které označujeme jako individuální sociální kapitál. Představeny budou základní metody
měření a měřítka strukturního sociálního kapitálu: číselný, jmenný, poziční a zdrojový
generátor, které slouží k měření míry a kvality „zasíťování“: velikosti, heterogenity sítě a
dostupnosti sociálních zdrojů.
Smyslem semináře je nácvik praktických dovedností pro přípravu výzkumu a
nejzákladnější analýzu dat. Poznatky kurzu naleznou široké uplatnění, např. při
diagnostikování organizace (interní komunikace, efektivita spolupráce), při analýze struktury
systémů (např. vztahů sociálních kategorií, též i firem či států) v historické komparativní
perspektivě (otevírání/ uzavírání sociální struktury, toky informací, úspěšnost na trhu) nebo
přípravě a měření sociálního kapitálu (dostupných či mobilizovaných sociálních zdrojů) ve
výzkumném šetření typu survey.
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Způsob hodnocení
Aktivní účast v kurzu (práce na jedné z etap výzkumu: konstrukce nástroje sběru dat a jejich
pořízení, zpracování, vizualizace sítě). Seminární práce spočívající v pořízení dat (lze využít
existující výzkum a nebo provést výzkum vlastní, ideálně např. pro diplomovou práci), dále u
relačních dat v jejich vizualizaci a interpretaci, v případě dat z egocentrických sítí analýza
základních měřítek sociálního kapitálu (např. heterogenita, rozsah sítě apod.) a jejich
interpretace.
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