
Úvod 

 Sociálne siete sú fenoménom a veľmi dôležitou súčasťou modernej 
spoločnosti. Množstvom a dostupnosťou dát tvoria služby ako Twitter alebo 
Instagram zlaté bane pre dátovú vedu. Sociálne siete sa už dlhú dobu považujú za 
serióznu výskumnú oblasť. Ich analýza nám v spojení s informatikou a 
automatickým spracovaním veľkého množstva informácií ponúka nové možnosti 
výskumu [4]. V rámci tejto práce sa zameriavame na kľúčové slová v príspevkoch 
na sociálnych sieťach nazývané hashtagy. Na hashtagy sa pozeráme ako na 
sumarizačný nástroj. Ich úlohou je teda charakterizovať obsah príspevkov a 
zvýrazniť ich hlavné posolstvo [18]. Vďaka tomu nemusíme pracovať s celým 
textom v príspevkoch na to, aby sme sumarizovali ich obsah. Pomocou hashtagov 
sa snažíme zistiť napríklad to, čo si ľudia myslia o danej téme a s čím si spájajú 
jednotlivé pojmy. Na analýzu týchto kľúčových slov používame teóriu komplexných 
sietí. Mnohé systémy vo fyzike, biológií či spoločenských vedách vieme modelovať 
ako komplexné siete, teda matematické grafy so špecifickými štrukturálnymi 
vlastnosťami. Myslenie týmto spôsobom môže viesť k novým, nečakaným a 
užitočným zisteniam a poznatkom [1]. Pozorovali sme, že odborné články a práce, 
ktoré sa taktiež snažia analyzovať hashtagy pomocou komplexných sietí [15,19,20], 
majú tendenciu analyzovať len konkrétne siete pre nejakú danú tému. Preto 
hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť postupy pre filtrovanie vstupných dát, 
analýzu a vizualizáciu, ktoré sú použiteľné pre ľubovoľné komplexné siete tvorené 
kľúčovými slovami zo sociálnych sietí. V práci opisujeme aj iné alternatívne 
postupy a vysvetľujeme ich potenciálny prínos a limity. V rámci implementačnej 
časti práce vytvárame automatizovaný nástroj pre zber dát, analýzu a vizualizáciu 
hashtagových komplexných sietí konkrétne pre službu Twitter, na ktorom naše 
postupy demonštrujeme. Priorita je, aby celá analýza prebehla pomerne rýchlo (do 
5 minút) a na pomerne veľkých dátach. Výsledky analýz a ich vizualizácie nám 
môžu priniesť hodnotné informácie o názoroch ľudí na sociálnej sieti Twitter na 
rôzne aktuálne témy či trendy, ktoré môžu mať z výskumného alebo 
marketingového hľadiska vysokú hodnotu. 
 V úvodnej východiskovej kapitole popisujeme charakteristiky sociálnej siete 
Twitter a základne pojmy z oblasti teórie komplexných sietí, ktoré súvisia s 
postupmi použitými v tejto práci. 
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 Druhá kapitola sa venuje teoretickej časti práce, konkrétne postupom pre 
zber dát, filtrovanie zozbieraných dát, modelovanie a transformáciu dát na 
komplexné siete, analýzu a vizualizáciu komplexných sietí hashtagov. 
 V tretej kapitole spomíname použité technológie pre implementáciu a 
popisujeme jednotlivé moduly automatizovaného nástroja pre zber dát, analýzu a 
vizualizáciu hashtagových komplexných sietí, na ktorom demonštrujeme naše 
postupy z teoretickej časti práce. 
 V poslednej kapitole prezentujeme výstupy z automatizovaného nástroja pre 
rôzne zaujímavé vstupné hashtagy, ktoré sa týkajú viacerých aktuálnych tém v 
našej spoločnosti. 
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Kapitola 1 

Teoretické východiská 

 Vo východiskovej kapitole popisujeme charakteristiky a jednotlivé prvky 
sociálnej siete Twitter, spolu so základnými pojmami z oblasti teórie grafov a 
komplexných sietí, ktoré súvisia s touto prácou. 

1.1   Sociálna sieť Twitter 
 Twitter je populárna sociálna a spravodajská sieť [10] s viac ako 211 
miliónmi dennými aktívnymi používateľmi [8]. Často sa však označuje skôr ako 
sociálne médium či mikroblogovacia platforma, pretože je špeciálne navrhnutý na 
pravidelné vysielanie krátkych správ pre mimoriadne veľké publikum, za účelom 
zvýšenia povedomia o skúsenostiach a názoroch ľudí [9]. 

1.1.1   Tweet 
 Krátke správy alebo príspevky používateľov, ktoré môžu obsahovať 
maximálne 280 znakov, sa nazývajú tweety (Obr. 1.1) [10,11]. Okrem textu môžu 
tweety obsahovať aj fotky alebo video. Profily používateľov sú predvolene 
nastavené ako verejné, teda aj všetky tweety, ktorých autor má verejný profil sú 
verejné [11]. 
 Na tweety môžu používatelia reagovať likeom, komentárom alebo retweetom. 
Like môžeme v tomto prípade voľne preložiť ako reakcia „páči sa mi to“.  
Jednotlivé tweety môžu iní používatelia zdieľať, tento proces sa nazýva retweet. 
Počty jednotlivých reakcií sú viditeľné pod tweetom. 

1.1.2   Hashtag 
 Hashtagy sú slová alebo frázy začínajúce symbolom mriežky (#) a môžu sa 
vyskytovať v texte tweetoch (Obr. 1.1). Používatelia hashtagmi označujú kľúčové 
slová v rámci tweetu. Hashtagy sa v texte správajú ako link, ktorý odkazuje na 
ďalšie tweety s daným hashtagom. Ich cieľom je teda kategorizácia tweetov a 
zároveň ľuďom umožňujú sledovať témy, ktoré ich zaujímajú [11]. 
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1.2   Teória grafov a komplexných sietí 
 Štúdium komplexných sietí je interdisciplinárny odbor, ktorý spája 
myšlienky z rôznych iných oblastí ako napríklad matematika, fyzika, informatika, 
biológia, sociálne vedy a mnohé ďalšie [1]. Keďže komplexné siete sú vo svojej 
podstate matematické grafy [1,2], teória komplexných sietí je akousi nadstavbou 
teórie grafov. 

1.2.1   Graf 
 Graf (alebo aj sieť)  je definovaný ako usporiadaná dvojica dvoch 
množín. Konečnou neprázdnou množinou vrcholov  a množinou hrán , kde  je 
množina dvojprvkových podmnožín množiny . Jednoducho povedané, hrany 
spájajú vrcholy. Dva koncové vrcholy tej istej hrany voláme susedné [3]. 

G = ( V, E )
V E E

V
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Obr. 1.1: Tweet s fotkou a hashtagmi v texte. Zdroj: 
https://twitter.com/ZuzanaCaputova

https://twitter.com/ZuzanaCaputova


1.2.2   Jednoduchý graf 
 Jednoduchý graf (simple graph) je neorientovaný graf bez slučiek (self-edge) 
a viacnásobných hrán (multiedge) (Obr. 1.2) [1,2]. V neorientovanom grafe hrany 
nemajú orientáciu, teda platí, že ak existuje hrana , existuje aj hrana  [4]. 

Slučka je hrana , ktorá spája jeden a ten istý vrchol. Viacnásobná hrana vzniká, 

ak je medzi dvoma vrcholmi viac ako jedna hrana. 

1.2.3   Ohodnotený graf 
 Ohodnotený alebo aj vážený graf má hrany alebo vrcholy ohodnotené 
číslom (váhou). Váha hrán je väčšinou reálne číslo vyjadrujúce silu prepojenia 
vrcholov, ktoré hrana spája [1]. 

1.2.4   Matica susednosti 
 Fundamentálnou matematickou reprezentáciou grafu je matica susednosti 
(Obr. 1.3). Matica susednosti  neohodnoteného grafu  s  vrcholmi je 
definovaná ako  matica s prvkami , takými že [1] 

     (1.1) 

 V matici susednosti  jednoduchého grafu (Obr. 1.3) platí, že prvky na 
diagonále sa rovnajú nule (  = 0), pretože graf neobsahuje slučky. Ďalej platí, že 

matica je symetrická ( ), pretože ide o neorientovaný graf [1]. 

 Hranovo ohodnotené grafy môžu byť taktiež reprezentované ako matica 
susednosti s prvkami rovným váham zodpovedajúcich hrán [1]. 

eij eji

eii

A G = ( V, E ) n

n × n Aij

Aij = {
1 ak hrana eij ∈ E
0 ak hrana eij ∉ E

.

A
Aii

Aij = Aji
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Obr. 1.2: Porovnanie jednoduchého grafu (naľavo) a grafu so 
slučkami a viacnásobnými hranami (napravo). Zdroj: [1]



1.2.5   Kompletný graf 
 Kompletný graf je jednoduchý graf v ktorom platí, že všetky dvojice 
vrcholov sú navzájom susedné, teda existuje hrana medzi každým párom vrcholov 
[2,3,4]. Kompletný graf s  vrcholmi označujeme . Mohutnosť množiny hrán  

kompletného grafu , teda počet hrán takéhoto grafu vypočítame ako [2] 

     (1.2) 

1.2.6   Cesta 
 Sled (walk) je postupnosť  kde  je vrchol pre  

a  je hrana pre  [3]. Inými slovami, postupuje sa z vrcholu na 

susedný vrchol cez hranu, ktorá ich spája. Cesta (path) z vrcholu  do vrcholu  je 
sled s koncovými vrcholmi  a , v ktorom sa vrcholy ani hrany neopakujú [2,3]. 
Dĺžka cesty je počet hrán v postupnosti [1,2,3]. 

1.2.7   Komponent 
 Ak medzi každou dvojicou vrcholov grafu existuje cesta, takýto graf voláme 
súvislý (connected) [3]. Komponent je podmnožinou vrcholov grafu, v ktorej platí, 
že existuje cesta medzi každou dvojicou vrcholov a zároveň už nie je možné do 
podmnožiny pridať žiadny ďalší vrchol pre zachovanie tejto vlastnosti. Graf, 
ktorého všetky vrcholy patria do rovnakého jediného komponentu, je teda súvislý. 
Naopak graf s viac ako jedným komponentom je nesúvislý (Obr. 1.4) [1]. 

n Kn E

Kn

|E | = (n
2) =

n ⋅ (n − 1)
2

.
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Obr. 1.3: Matica 
susednosti jednoduchého 

grafu. Zdroj: [1]



1.2.8   Priemerná najkratšia dĺžka cesty 
 Uvažujme súvislý neorientovaný graf  s  vrcholmi, v ktorom  

je najkratšia cesta (nazývaná aj vzdialenosť) medzi vrcholmi  a . Medzi každou 
dvojicou vrcholov v grafe  existuje najkratšia cesta. Dĺžku najdlhšej z týchto 
najkratších ciest definujeme ako priemer grafu  [1,2]. 
 Priemernú najkratšiu dĺžku cesty medzi vrcholom  a každým ďalším 
vrcholom  v grafe  definujeme ako [1] 

     (1.3) 

 Priemernú najkratšiu dĺžku cesty medzi všetkými vrcholmi v grafe , teda 
priemernú najkratšiu dĺžku cesty grafu  potom vyjadríme ako [1] 

     (1.4) 

1.2.9   Stupeň vrcholu 
 Stupeň vrcholu je v teórii komplexných sietí jednou zo základných metrík 
pre meranie centrálnosti (dôležitosti) vrcholu v sieti [1]. Stupeň vrcholu  
vyjadruje počet hrán pripojených k vrcholu  [1,2,3]. V zmysle matice susednosti  
(1.1) môžeme stupeň vrcholu  v grafe  vyjadriť ako [1] 

     (1.5) 

 V jednoduchom neohodnotenom grafe platí, že stupeň vrcholu  je rovný 
mohutnosti množiny susedov vrcholu , teda  

     (1.6) 

G = ( V, E ) n duv

u v
G

G
u
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Obr. 1.4: Nesúvislý graf s dvoma 
komponentmi A a B. Zdroj: [1]



1.2.10   Distribúcia stupňov 
 Tak ako stupeň (1.5) je základnou metrikou vrcholov, aj distribúcia stupňov 
je jednou z najzákladnejších a najdôležitejších charakteristík sietí. Distribúcia 
stupňov nám hovorí, s akou frekvenciou sa v sieti objavujú vrcholy s rôznymi 
stupňami [1]. Distribúcia stupňov sa najčastejšie vizualizuje pomocou stĺpcového 
grafu (Obr. 1.5). 

1.2.11 Klasterizačný koeficient 
 Klasterizačný koeficient vrcholu  nazývaný aj lokálny klasterizačný 
koeficient je podiel počtu hrán medzi susedmi vrcholu  a počtu všetkých možných 
hrán medzi susedmi vrcholu  [2]. Tento koeficient teda vyjadruje, s akou 
pravdepodobnosťou sú dvaja susedia vrcholu navzájom taktiež spojení hranou. V 
reálnom svete sa môžeme pýtať, s akou pravdepodobnosťou sú moji priatelia 
taktiež priatelia medzi sebou [4]. V neorientovanom grafe  s  vrcholmi 
je klasterizačný koeficient vrcholu  daný ako [5] 

     (1.7) 

kde  je množina susedov vrcholu . 

v
v

v

G = ( V, E ) n

v

Cv =
2 ⋅ |{eij : vi, vj ∈ N(v) ∧ eij ∈ E} |

|N(v) | ⋅ ( |N(v) | − 1)
,

N(v) v
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Obr. 1.5: Vizualizácia distribúcie stupňov Zachary’s Karate Club 
siete (štandardne používaný príklad). Zdroj: vlastný



 Globálny klasterizačný koeficient grafu  môže byť okrem iného definovaný 
aj ako priemerný klasterizačný koeficient všetkých vrcholov v grafe  [4,6] 

     (1.8) 

1.2.12   Siete malého sveta 
 Efekt malého sveta bol objavený štúdiom sociálnych sietí v sociológii [5] a 
prvý krát bol popísaný vďaka slávnemu Milgramovému experimentu z roku 1967 v 
Nebraske, USA [4]. Skupine ľudí boli rozoslané listy s rovnakým adresátom, 
ktorému bolo treba list doručiť. Ak človek adresáta poznal, poslal mu list priamo. 
Ak ho nepoznal, list poslal niekomu, o ktorom si myslel, že by adresáta mohol 
poznať. Každé zaslanie listu ďalšiemu človeku zvýšilo vzdialenosť cesty listu o 
jedna. Výsledná stredná hodnota vzdialenosti ciest bola rovná šiestim [2]. Tento 
výsledok je pôvodom známeho pojmu šesť stupňov odlúčenia (six degrees of 
separation), teda myšlienky, že medzi akýmikoľvek dvoma ľuďmi na svete existuje 
len približne šesť krokov [1,4]. Milgramov experiment je presvedčivou 
demonštráciou efektu malého sveta, ktorý bol viac krát zrekonštruovaný a 
potvrdený aj skúmaním počítačových sociálnych sietí [5]. 
 Z pohľadu teórie komplexných sietí, siete malého sveta majú vysoký 
klasterizačný koeficient (1.8), pomerne malý priemer a krátku priemernú najkratšiu 
dĺžku cesty (1.4) [1,2,4,5]. Udáva sa, že priemerná najkratšia dĺžka cesty (1.4) 
rastie úmerne logaritmu počtu vrcholov  [1,2] 

     (1.9) 

 Ďalej sa udáva, že priemer siete sa vzhľadom na počet vrcholov správa 
podobne ako priemerná najkratšia dĺžka cesty (1.9) [2]. Priemer je však vo 
všeobecnosti menej užitočnou metrikou, pretože meria vzdialenosť len dvoch 
konkrétnych vrcholov a môže byť podstatne ovplyvnený len jedným alebo malou 
skupinou vrcholov [1]. 

1.2.13   Bezškálové siete 
 Bezškálové siete nazývame siete, ktoré majú mocninovú distribúciu stupňov 
(power-law distribution) (Obr. 1.7) [1,2,4,5]. Mocninová distribúcia stupňov sa 
riadi mocninovým zákonom, teda pravdepodobnosť že ľubovoľný vrchol má  
susedov je približne [2,4] 

     (1.10) 
kde  je typicky v intervale . 

G
G

CG =
1
n

⋅ ∑
v∈V

Cv .

n
ℓG ∝ log n .

k

p(k) ∼ k−γ,

γ 2 ≤ γ ≤ 3
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 V bezškálových sieťach má väčšina vrcholov menej susedov, zatiaľ čo malé 
množstvo vrcholov má veľmi veľké množstvo susedov. Takéto vrcholy s veľkým 
množstvom susedov voláme huby, vďaka ktorým drží celá sieť pohromade (Obr. 
1.6) [4]. 

 Vďaka týmto vlastnostiam sú bezškálové siete odolné voči náhodným 
poruchám (náhodne odstránenie vrcholu či hrany). Naopak sú však veľmi 
zraniteľné voči koordinovaným útokom [4]. 
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Obr. 1.6: Porovnanie bezškálovej siete s hubmi (naľavo) a náhodného grafu 
(napravo). Zdroj: [5]
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Obr. 1.7: Mocninová distribúcia 
stupňov. Zdroj: vlastný
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Obr. 1.8: Binomická distribúcia 
stupňov. Zdroj: vlastný



 Náhodne grafy majú na rozdiel od bezškálových sietí binomickú distribúciu 
stupňov (Obr. 1.8), teda pravdepodobnosť že ľubovoľný vrchol v grafe s  vrcholmi 
má  susedov je [1,5] 

     (1.11) 

kde  je pravdepodobnosť prítomnosti hrany. 

1.2.14   Komplexné siete 
 Pre komplexné siete, často nazývané aj prirodzené či reálne siete neexistuje 
formálna definícia [2]. Komplexné siete prirodzene vznikajú a môžeme ich 
pozorovať všade vo svete okolo nás. Medzi najznámejšie príklady patria sociálne 
siete priateľstiev, informačné siete spoluvýskytu slov, technologická sieť internetu, 
biologické siete interakcií proteínov a mnoho ďalších [1]. Takéto siete alebo 
netriviálne systémy boli najprv považované za náhodne. Neskôr sa však zistilo, že 
rozličné typy sietí z reálneho sveta majú podobné vlastnosti, vďaka čomu sú 
získané znalosti a navrhnuté algoritmy pre konkrétny typ komplexnej sieti 
pravdepodobne použiteľné aj pre iné komplexné siete [5]. 
 Medzi typické charakteristiky komplexných sietí patrí ich štruktúra, ktorá 
nie je presne usporiadaná, no nie je ani náhodná. Komplexné siete ďalej bývajú 
veľké, dynamicky sa menia a spĺňajú definície sietí malých svetov a bezškálových 
sietí [2,4,5]. Vďaka týmto vlastnostiam fungujú algoritmy na dolovanie alebo 
spracovanie údajov v sieťach a kategorizácia na základe topologickej štruktúry 
sietí, ako napríklad PageRank [5]. 

1.2.15   Detekcia komunít 
 Detekcia komunít je jedna z najaktívnejších oblastí súčasného výskumu 
komplexných sietí [1]. Komunity sú zhluky (clusters) alebo skupiny vrcholov v sieti, 
ktoré sú silne prepojené medzi sebou a slabšie prepojené so zvyškom siete. 
Najčastejšie používané definície sú založené na počte hrán v rámci komunity a 
počte hrán vedúcich mimo komunitu (Obr. 1.9) [5]. 
 Schopnosť detekovať komunity v sieťach môže byť veľmi užitočným 
nástrojom na odhaľovanie ich štruktúry a organizácie. Ako príklad môžeme uviesť 
sieť spoluautorstiev na univerzitnej katedre, kde vrcholy tvoria vedci a hrany 
spájajú dvojice vedcov, ktorí sú spoluautormi vedeckých prác. Komunity v tomto 
prípade zodpovedajú skupinám vedcov, ktorí spolu úzko spolupracovali. .Takáto 

n
k

p(k) ≈ (n − 1
k ) ⋅ pk ⋅ (1 − p)n−1−k,

p
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sieť má teda komunitnú štruktúru, ktorá odráža výskumné skupiny a rozdelenie 
záujmov v rámci katedry [1]. 
 Ďalším známim príkladom použitia algoritmov na detekciu komunít je 
odhalovanie teroristických skupín na sociálnych sieťach sledovaním ich aktivít a 
interakcií [7]. 

1.2.16   Centrálnosť blízkosti 
 Podobne ako stupeň vrcholu, aj centrálnosť blízkosti (closeness centrality) je 
metrikou pre meranie centrálnosti alebo dôležitosti vrcholu v sieti. Táto metrika je 
však v porovnaní so stupňom špecifickejšia a oveľa zaujímavejšia. Vyjadruje to, ako 
blízko sa vrchol nachádza od všetkých ostatných vrcholov v sieti. Napríklad v 
sociálnej sieti priateľstiev sa názory osoby s vysokou centrálnosťou blízkosti šíria 
oveľa rýchlejšie ako názory iných osôb [1]. 
 Z matematického hľadiska môžeme definovať centrálnosť blízkosti pomerne 
jednoducho, a to pomocou priemernej najkratšej dĺžky cesty medzi vrcholom  a 
každým ďalším vrcholom v súvislom a neohodnotenom grafe  (1.3). Keďže pre 

najcentrálnejšie vrcholy chceme dostávať najvyššie hodnoty, centrálnosť blízkosti 
vrcholu  je definovaná ako prevrátená hodnota [1,2] 

v
ℓv

v
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Obr. 1.9: Komunity v malom grafe. Zdroj: 
https://www.pnas.org/content/

103/23/8577

https://www.pnas.org/content/103/23/8577
https://www.pnas.org/content/103/23/8577


     (1.12) Cv =
1
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Kapitola 2 

Postupy pre zber dát, analýzu a 
vizualizáciu 

 Táto kapitola opisuje teoretickú časť práce, v ktorej navrhujeme postupy 
pre zber dát, filtrovanie zozbieraných dát, modelovanie a transformáciu dát na 
komplexné siete, analýzu a vizualizáciu komplexných sietí hashtagov. Ďalej 
dokazujeme, že vzniknuté matematické grafy naozaj spĺňajú vlastnosti 
komplexných sietí. Popisujeme tiež postupy, ktoré sa neosvedčili a navrhujeme aj 
ďalšie potenciálne použiteľné postupy. 

2.1   Zber dát 
 Prvým krokom celej analýzy je zozbieranie dostatočného množstva 
vstupných dát. Podobne ako aj iné práce analyzujúce sociálne siete [19,20], dáta 
dolujeme zo sociálnej siete Twitter (podkapitola 1.1). Keďže predmetom nášho 
záujmu sú hashtagy nachádzajúce sa v tweetoch a hashtagy zároveň tvoria na 
Twitteri veľmi dôležitú úlohu [18], pre zber dát sme si vybrali práve túto sociálnu 
sieť. Twitter navyše na rozdiel od mnohých iných sociálnych sietí ponúka oficiálne 
a transparentné služby pre rýchle a pohodlné dolovanie dát [16], ktorých technické 
detaily opisujeme v kapitole 3, ktorá sa venuje implementácií automatizovaného 
nástroja. 
 Postup je veľmi jednoduchý. Zadáme vstupný hashtag, pre ktorý sa 
následne zozbierajú najnovšie tweety, ktorých text obsahuje daný hashtag. Keďže 
chceme, aby analýza prebehla pomerne rýchlo (do 5 minút) a na pomerne veľkých 
dátach, je dôležité určiť správne množstvo tweetov, ktoré sa pre každú iteráciu, 
teda pre každý vstupný hashtag zozbiera. Toto množstvo musí byť ideálnym 
kompromisom medzi časom potrebným na zozbieranie dát a množstvom 
zozbieraných dát. My sme navrhli množstvo 9000 až 10000, ktoré sa ukázalo byť 
vyhovujúce. Za zmienku ešte stojí, že okrem samotných tweetov a hashtagov si 
všímame aj množstvo likeov a retweetov (podkapitola 1.1.1). 
 Keďže Twitter je najpopulárnejší v Spojených štátoch amerických [12], 
rozhodli sme sa zamerať na tweety, ktorých text je písaný v anglickom jazyku. 
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Teda aj zozbierané hashtagy sú tvorené anglickými slovami, krátkymi vetami alebo 
skratkami. 

2.2   Filtrovanie dát 
 Zozbierané dáta obsahujú veľké množstvo nepotrebných alebo nevhodných 
informácií, ktoré spomaľujú celý proces analýzy. Tieto nepotrebné dáta 
potrebujeme vyfiltrovať. Musíme byť však veľmi opatrní, pretože ak by sme 
parametre filtrov nastavili moc prísne, mohli by sme prísť o veľký objem aj 
užitočných dát. Dokonca by sme mohli porušiť štruktúru komplexných sietí, ktoré 
zo zozbieraných a vyfiltrovaných dát vznikajú. Takéto narušenie štruktúry by 
mohlo viesť k tomu, že dané siete by už nespĺňali štrukturálne vlastnosti 
komplexných sietí, čo samozrejme nechceme. 

2.2.1   Citlivý obsah 
 V prvom kroku filtrujeme tweety, ktoré majú potenciálne citlivý alebo 
nevhodný obsah. Tento filter vznikol hlavne za účelom vyhnutiu sa 
pornografickému obsahu, ktorého je na Twitteri pomerne veľké množstvo. To či 
tweet je alebo nie je označený ako nevhodný je vyhodnocované priamo službou 
Twitter alebo ho môže takto označiť priamo jeho autor (Obr. 2.1) [11]. 

2.2.2   Lematizácia 
 Lematizácia je proces, pomocou ktorého transformujeme slová na ich 
základný tvar. Ide o techniku, ktorá patrí pod oblasť spracovania prirodzeného 
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Obr. 2.1: Upozornenie na citlivý obsah v tweete. Zdroj: 
[11]



jazyka (natural language processing, skrátene NLP). Lematizér využíva 
morfologický slovník, v ktorom sa nachádzajú základné tvary slov (lemy) a k nim 
prislúchajúce slová v rôznych tvaroch [13]. Na rozdiel od takzvanej stematizácie, 
lematizácia produkuje slová, ktoré sú platnými jazykovými jednotkami (Obr. 2.2) 
[14]. 

 K použitiu lematizácie nás inšpiroval článok, v ktorom autor analyzoval 
hashtag #happiness [15]. Cieľom použitia lematizácie je, aby sa významovo 
totožné slová v rôznych tvaroch mapovali do jedného slova v základnom tvare. 
Tým docielime menšie celkové množstvo hashtagov a zároveň lepšie výsledky 
analýzy najdôležitejších hashtagov pre danú tému alebo pojem. 
 Nevýhodou je, že nezanedbateľná časť hashtagov nemá podobu spisovného 
anglického slova. Lematizácia sa teda neaplikuje na úplne všetky zozbierané 
hashtagy. 

2.2.3   Vulgárne výrazy 
 Aj napriek tomu, že filtrujeme tweety s potenciálne nevhodným obsahom 
(podkapitola 2.2.1), niektoré hashtagy predsa len zvyknú obsahovať nejaké 
vulgárne výrazy alebo nadávky. O takéto nevhodné hashtagy v tejto práci 
prirodzene záujem nemáme, preto ich zo zozbieraných dát filtrujeme. Technické 
detaily sme opísali v kapitole 3, ktorá sa venuje implementácií. 

2.2.4   Nepopulárne hashtagy 
 Ako spomíname na začiatku tejto podkapitoly, zozbierané dáta obsahujú 
veľké množstvo nepotrebných informácií. Do tejto kategórie spadajú aj takzvané 
nepopulárne hashtagy, teda hashtagy, ktoré sú v celej vzorke dát (9000 až 10000 
tweetov) pre daný vstupný hashtag spomenuté len zanedbateľný počet krát. 

16

Obr. 2.2: Rozdiel medzi stematizáciou (vľavo) a lematizáciou 
(vpravo). Zdroj: https://stringfixer.com/files/

526981110.jpg

https://stringfixer.com/files/526981110.jpg
https://stringfixer.com/files/526981110.jpg


 V tejto práci sme experimentovali s hodnotami od 2 do 5, teda hashtagy 
ktoré sú spomenuté menej ako 2-krát, respektíve 5-krát, sú zo zozbieraných dát 
vyfiltrované. Vo finálnej verzií práce je tento parameter nastavený na hodnotu 2. 

2.2.5   Nepoužité filtre 
 V tejto podkapitole spomíname filtre a postupy pre filtrovanie, ktoré v 
rámci tejto práce vznikli, no rozhodli sme sa ich nepoužiť, pretože sa neosvedčili 
alebo skrátka nemali pre analýzu žiadny zmysluplný prínos. 
 Prvý filter, ktorý spomenieme je filter nespisovných slov. Idea bola zbaviť sa 
všetkých hashtagov, ktoré nereprezentujú spisovné slová. V ďalších krokoch 
analýzy by sme teda pracovali len so spisovnými slovami, vďaka čomu by sme 
mohli potenciálne použiť aj iné algoritmy spadajúce pod oblasť spracovania 
prirodzeného jazyka. Používali sme slovník, ktorý obsahuje viac ako 400000 
anglických výrazov [17]. Dôvod prečo sme tento postup nepoužili je, že pomerne 
veľká časť hashtagov je tvorená krátkymi vetami bez medzier medzi slovami alebo 
rôznymi skratkami či inými nespisovnými výrazmi. Vyfiltrovaním všetkých týchto 
hashtagov by sme stratili veľké množstvo relevantných dát. 
 Filter nepopulárnych hashtagov sme už spomenuli v predchádzajúcej 
podkapitole 2.2.4. Je však dôležité poznamenať, že nepopulárne hashtagy filtrujeme 
ešte pred modelovaním komplexných sietí, ktoré budeme popisovať v nasledujúcej 
podkapitole. Najprv sme totiž filtrovali nepopulárne hashtagy a vzájomné 
prepojenia medzi hashtagmi priamo už z vytvorených komplexných sietí, čím sme 
neprimarane zasahovali do ich štruktúry. Usúdili sme teda, že lepší postup bude 
filtrovať nepopulárne hashtagy ešte pred modelovaním komplexných sietí. 

2.3   Modelovanie komplexných sietí 
 Vyfiltrovaním zozbieraných dát sme získali už vyčistené dáta, ktoré je v 
ďalšom kroku potrebné transformovať na komplexné siete, teda matematické grafy 
so špecifickými štrukturálnymi vlastnosťami (podkapitola 1.2.14). Myslenie týmto 
spôsobom môže viesť k novým, nečakaným a užitočným zisteniam a poznatkom [1].  

2.3.1   Hashtagové grafy 
 Prvým krokom je transformácia vyčistených dát na hashtagové grafy. 
Matematické grafy sú tvorené vrcholmi a hranami, ktoré spájajú dvojice vrcholov 
(podkapitola 1.2.1). Postup, ktorý je už vyskúšaný a použitý aj v iných podobných 
prácach [15] je pomerne jednoduchý a priamočiary. Vrcholy v hashtagových grafoch 
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reprezentujú unikátne hashtagy a hrana medzi dvomi hashtagmi vznikne, ak sa 
dané dva hashtagy spoju objavili v nejakom tweete. 
 My sme sa však neuspokojili s neohodnotenými grafmi. Do grafov sme 
pridali ďalšie užitočné informácie, vďaka ktorým je analýza ešte presnejšia. 
Hashtagové grafy sú teda ohodnotené grafy, kde váha hrán medzi dvomi hashtagmi 
vyjadruje množstvo tweetov, v ktorých sa dané dva hashtagy spoločne objavili. 
Váhy hrán sa v grafoch zvyčajne normalizujú na interval  [21]. Normalizovaná 

váha hrany  medzi vrcholmi  a  je 

     (2.1) 

kde  je najvyššia váha zo všetkých hrán v grafe. Keďže ide o neorientované 

grafy, platí . 

 Aby sme mohli definovať váhu vrcholov, musíme najprv definovať skóre 
jednotlivých tweetov. Ako už čiastočne spomíname v podkapitole 1.1.1, reakcie 
typu like alebo retweet môžeme chápať ako istú formu uznania alebo súhlasu s 
obsahom daného tweetu. Tweety a hashtagy v tweetoch s väčším množstvom likeov 
a retweetov má teda zmysel považovať za dôležitejšie, s väčším skóre (váhou). Pre 
výpočet skóre tweetu sme navrhli vzorec 

     (2.2) 

kde  je počet likeov a  je počet retweetov daného tweetu. Váha vrcholu, 

ktorý reprezentuje daný hashtag je potom súčet skóre všetkých tweetov, v ktorých 
sa daný hashtag nachádza. Vo vzorci vystupuje konštanta, ktorej hodnota je 100. 
Táto konštanta vyjadruje váhu likeov a retweetov na celkové skóre daného tweetu. 
Inými slovami môžeme povedať, že každých 100 likeov alebo retweetov zvyšuje 
skóre tweetu o jeden tweet, pretože súčet skóre dvoch tweetov bez likeov a 
retweetov je rovnaké, ako skoré jedného tweetu, ktorý má 100 likeov alebo 
retweetov (dokopy). Experimentovali sme s hodnotami v intervale od 10 až po 
1000. Príliš malé hodnoty spôsobovali, že aj jeden úspešný tweet s veľkým 
množstvom reakcií dokázal výrazne ovplyvniť štruktúru grafu a následne aj 
výsledky analýzy (kapitola 2.4). Naopak, príliš veľké hodnoty spôsobovali, že 
reakcie na tweety mali na grafy skoro žiadny alebo len zanedbateľný vplyv. 
 Na záver musíme ešte zabezpečiť, aby hashtagové grafy boli súvisle, teda 
mali len jeden komponent (podkapitola 1.2.7). Dôvod je jednoduchšia analýza a  
meranie parametrov a metrík ako napríklad priemerná najkratšia dĺžka cesty (1.4) 
alebo detekcia komunít (podkapitola 1.2.15). Z grafu teda odstránime všetky 

[0,1]
eij i j

w′ ij =
wij

wmax
,

wmax

w′ ij = w′ ji

tscore = 1 +
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100
,
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vrcholy a hrany, ktoré nepatria do komponentu s najväčším počtom vrcholov. 
Komplexné siete sú všeobecne tvorené malým množstvom izolovaných vrcholov 
alebo malých komponentov a veľkým komponentom, v ktorom sa nachádza drvivá 
väčšina vrcholov [1]. Keďže sme pozorovali, že táto skutočnosť platí aj pre 
hashtagové grafy, odstránením izolovaných vrcholov a malých komponentov 
nestratíme v podstate žiadne užitočné informácie. 
 Existujú aj alternatívne postupy vytvárania hashtagových grafov. Jeden z 
týchto postupov používajú a popisujú autori odborného článku, ktorí pracujú s 
hashtagovými grafmi, v ktorých váhu hrany počítajú pomocou Jaccardového 
indexu podobnosti [19]. Jaccardov index podobnosti je pre dve množiny  a  
všeobecne definovaný ako 

     (2.3) 

V súvislosti s hashtagmi môžeme Jaccardov index podobnosti vypočítať ako podiel 
počtu tweetov, ktoré obsahujú obidva hashtagy a počtu tweetov, ktoré obsahujú 
aspoň jeden z dvojice hashtagov. Tento postup bližšie popisujeme v podkapitole 
2.4, v ktorej popisujeme postupy pre analýzu. 

2.3.2   Hashtagové komplexné siete 
 Ďalším dôležitým krokom je dokázať, že hashtagové grafy spĺňajú vlastnosti 
komplexných sietí a jedná sa o hashtagové komplexné siete. Vďaka tomu si 
môžeme byť istý, že algoritmy na dolovanie alebo spracovanie údajov v sieťach a 
kategorizácia na základe topologickej štruktúry sietí budú fungovať a vracať 
zmysluplné výsledky. V tejto podkapitole sa opierame o poznatky a definície 
popísané v podkapitolách 1.2.12, 1.2.13 a 1.2.14. 
 V prvom rade si musíme všímať distribúciu stupňov hashtagových grafov. 
Predpokladáme, že ide o mocninovú distribúciu stupňov a v žiadnom prípade nie o 
binomickú distribúciu stupňov, pretože to by znamenalo, že štruktúrov by sa 
jednalo skôr o náhodné grafy ako komplexné siete. Ešte je dôležité poznamenať, že 
pri určovaní a vizualizácií distribúcie stupňov sme kvôli jednoduchosti ignorovali 
váhu vrcholov. V tomto prípade teda platí, že stupeň vrcholu je rovný mohutnosti 
množiny jeho susedov (1.6). Vybrali sme náhodné vstupné hashtagy (konkrétne 
#motivation, #freedom, #democracy a #covid19), pre ktoré sme určili a 
vizualizovali ich distribúciu stupňov (Obr. 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6). 
 Na vizualizáciach distribúcii stupňov hashtagových grafov pre vybrané 
vstupné hashtagy môžeme zreteľne vidieť, že všetky distribúcie stupňov jasne 

A B

J(A, B) =
|A ∩ B |
|A ∪ B |

=
|A ∩ B |

|A | + |B | − |A ∩ B |
.
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kopíruju tvar mocninovej distribúcie. Môžeme teda predpokladať, že aj ostatné 
hashtagové grafy majú mocninovú distribúciu stupňov a ide o bezškálové siete. 
 Na to, aby sme mohli prehlásiť, že hashtagové grafy sú komplexné siete, 
musia dané grafy spĺňať okrem vlastností bezškálových sietí aj vlastnosti sietí 
malého sveta. Pre hashtagové grafy vybraných vstupných hashtagov sme určili ich 
klasterizačný koeficient (1.8) a priemernú najkratšiu dĺžku cesty (1.4). 
Klasterizačný koeficient sme merali aj pre náhodne grafy so zodpovedajúcim 
počtom vrcholov a hrán, s ktorým potom porovnávame namerané hodnoty 
hashtagových grafov. Náhodné grafy generujeme pomocou známeho Erdős–Rényi 
modelu (presnejšie pomocou jeho príbuznej alternatívy), označovaného ako 

, kde  je počet vrcholov a  je počet hrán v grafe [22]. Predpokladáme, že 
klasterizačný koeficient hashtagových grafov je výrazne väčší ako klasterizačný 
koeficient náhodných grafov. Ďalej predpokladáme, že priemerná najkratšia dĺžka 

G (n , M ) n M
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Obr. 2.3: Distribúcia stupňov 
hashtagového grafu pre vstupný 

hashtag #motivation. Zdroj: vlastný

Obr. 2.4: Distribúcia stupňov 
hashtagového grafu pre vstupný 

hashtag #freedom. Zdroj: vlastný

Obr. 2.5: Distribúcia stupňov 
hashtagového grafu pre vstupný 

hashtag #democracy. Zdroj: vlastný

Obr. 2.6: Distribúcia stupňov 
hashtagového grafu pre vstupný 
hashtag #covid19. Zdroj: vlastný



cesty pre hashtagové grafy je približne rovná alebo rastie úmerne logaritmu počtu 
vrcholov v grafe (1.9). 

 Z tabuľky nameraných hodnôt (Obr. 2.7) môžeme vyčítať, že všetky naše 
predpoklady sa jednoznačne potvrdili a môžeme zároveň prehlásiť, že hashtagové 
grafy sú siete malého sveta. Podobne ako v prípade bezškálových sietí môžeme 
predpokladať, že aj ostatné hashtagové grafy majú totožné štrukturálne vlastnosti, 
ako hashtagové grafy pre vybrané vstupné hashtagy. 
 Dokázali sme, že hashtagové grafy, ktoré vznikajú pomocou popísaných 
postupov, naozaj spĺňajú vlastnosti komplexných sietí. Dôsledkom toho je, že 
postupy pre analýzu hashtagových komplexných sietí navrhnuté v rámci tejto 
práce budú použiteľné a budú fungovať na akýchkoľvek ďalších hashtagových 
komplexných sieťach, ktoré vzniknú v rámci našeho automatizovaného nástroja, 
ktorému sa venujeme v kapitole 3. 

2.4   Analýza 
 Keďže sme dokázali, že hashtagové grafy spĺňajú vlastnosti komplexných 
sietí a jedná sa teda o hashtagové komplexné siete, môžeme pomocou teórie 
komplexných sietí tieto siete analyzovať. Vďaka tomu môžeme získať o týchto 
sieťach zaujímavé a užitočné informácie, ako napríklad najdominantnejšie vrcholy 
alebo najsilnejšie prepojenia medzi vrcholmi. Ďalej vieme pomocou detekcie 
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#motivation 2386 37322 0.728 2.543 3.378

G(2386, 37322) 2386 37322 0.013 - -

#freedom 1888 17497 0.695 3.038 3.276

G(1888, 17497) 1888 17497 0.009 - -

#democracy 1657 14452 0.646 2.798 3.219

G(1657, 14452) 1657 14452 0.011 - -

#covid19 965 6114 0.677 3.093 2.985

G(965, 6114) 965 6114 0.013 - -

|E | CG ℓG log n

Obr. 2.7: Tabuľka nameraných hodnôt hashtagových a náhodných grafov pre 
vybrané metriky a parametre (  – počet vrcholov,  – počet hrán,  – 

klasterizačný koeficient,  – priemerná najkratšia dĺžka cesty). Zdroj: vlastný 

n |E | CG

ℓG
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komunít (podkapitola 1.2.15) rozdeliť siete na komunity a určiť ich veľkosť, 
najreprezentatívnejšie vrcholy a silu vzájomných prepojení. Vďaka týmto 
informáciam vieme zistiť napríklad to, čo si ľudia myslia o danej téme a s čím si 
spájajú jednotlivé pojmy. Analýza hashtagových komplexných sietí pomocou teórie 
komplexných sietí tvorí najdôležitejšiu časť celej práce. 

2.4.1   Najdôležitejšie hashtagy 
 Základným prvkom analýzy je nájsť a určiť najdominantnejšie vrcholy v 
hashtagových komplexných sieťach, ktoré reprezentujú najpopulárnejšie a 
najdôležitejšie hashtagy. Pre postup ich určenia sme navrhli dva parametre. Váhu 
vrcholu (podkapitola 2.3.1) a stupeň vrcholu (podkapitola 1.2.9). Je dôležité 
upozorniť, že rovnako ako pri určovaní distribúcie stupňov aj v tomto prípade 
rozumieme pod stupňom vrcholu mohutnosť množiny jeho susedov (1.6). Dôležitosť 
vrcholu v sieti definujeme ako súčet normalizovanej váhy vrcholu a 
normalizovaného stupňa 

     (2.4) 

Postup normalizácie váhy a stupňa vrcholu je rovnaký, ako v prípade normalizácie 
skóre tweetu (2.2). Váha vrcholu pre daný hashtag vyjadruje jeho popularitu na 
základe skóre tweetov, v ktorých sa nachádza. Stupeň vrcholu zase vyjadruje 

vimportance = w′ v + d′ (v) .
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1. #inspiration 1922 1025

2. #quote 2039 739

3. #success 853 724

4. #love 595 749

5. #life 585 618

6. #fitness 626 522

7. #motivationalquotes 644 474

8. #business 584 440

9. #mindset 384 468

10. #lifestyle 325 446

d(v)

Obr. 2.8: Výpis najdôležitejších hashtagov pre vstupný hashtag #motivation 
(  – váha vrcholu pred normalizáciou,  – mohutnosť množiny susedov 

vrcholu). Zdroj: vlastný 

wv d(v)

wv (hashtag)v



množstvo iných hashtagov, s ktorými sa daný hashtag v tweetoch vyskytoval a 
zároveň vyjadruje dôležitosť postavenia vrcholu v sieti. Ide teda o kombináciu 
popularity a dôležitosti postavenia v sieti. Prvých 10 vrcholov s najväčšou 
dôležitosťou považujeme za najdôležitejšie hashtagy (Obr. 2.8). Sú to základné 
pojmy, s ktorými si ľudia vstupný hashtag spájajú najčastejšie a najlepšie ho 
vystihujú. 
 Skúšali sme aj postup, v ktorom sme stupeň vrcholu definovali ako súčet 
váh hrán pripojených k vrcholu tak, ako je to pri ohodnotených grafoch typické 
(1.5). Tento postup sa však neosvedčil, pretože hrany s veľkou váhou prirodzene 
vznikajú medzi vrcholmi s veľkou váhou. Takéto „široké“ hrany potom prehnane  
ovplyvňovali stupne vrcholov. Často sa totiž stávalo, že vrchol s jednou „širokou“ 
hranov mal neporovnateľne väčší stupeň, ako vrchol s veľkým množstvom „úzkych“ 
hrán. V nevýhode boli teda hlavne vrcholy s menšou váhou a veľkým počtom 
susedov a naopak, vo výhode boli vrcholy s väčšou váhou a menším množstvom 
susedov. 

2.4.2   Najsilnejšie spojenia medzi hashtagmi 
 Ďalším krokom analýzy je hľadanie silných spojení medzi vrcholmi v 
sieťach. Inými slovami, hľadáme hrany s najväčšou váhou. Váha hrany 
reprezentuje počet tweetov, v ktorom sa dané dva hashtagy vyskytovali spoločne. 
Hashtagy s veľkým množstvom spoločných tweetov môžeme považovať za pojmy, 
ktoré sú si podobné alebo spolu úzko súvisia. Takýmto postupom môžeme objaviť 
aj zaujímavé nečakané spojenia. ktoré na prvý pohľad nie sú úplne zrejmé. 
Podobne ako aj pri najdôležitejších vrcholoch, aj v tomto prípade vyberáme pre 
výpis prvých 10 najsilnejších spojení (Obr. 2.9). 
 Okrem váh hrán si všímame aj Jaccardov index podobnosti, ktorý sme už 
čiastočne popísali v podkapitole 2.3.1. Pre hashtagy  a  ho vypočítame ako podiel 
počtu tweetov, ktoré obsahujú obidva hashtagy a počtu tweetov, ktoré obsahujú 
aspoň jeden z dvojice hashtagov 

     (2.5) 

kde  a  sú množiny tweetov obsahujúce dané hashtagy. Naša úvaha znie, že v 

prípade, keď má hrana medzi dvomi hashtagmi veľkú váhu je užitočné všímať si aj 
Jaccardov index podobnosti týchto dvoch hashtagov. Predpokladáme, že spojenie 
medzi dvoma hashtagmi s veľkým množstvom spoločných tweetov a zároveň s 
vysokým Jaccardovým indexom podobnosti je silnejšie ako medzi hashtagmi s 

i j

J(i, j ) =
|Ti ∩ Tj |

|Ti ∪ Tj |
,

Ti Tj
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veľkým množstvom spoločných tweetov ale nízkym Jaccardovým indexom 
podobnosti. Je totiž rozdiel, ak sa dané dva hashtagy vyskytovali v tweetoch často 
spoločne a len zriedkavo separátne alebo presne naopak. Rozhodli sme sa však, že 
Jaccardov index podobnosti nebude nijak ovplyvňovať výsledné poradie 
najsilnejších spojení. Slúži teda čisto len pre informatívne účely. Dôvodom tohto 
rozhodnutia je, že Jaccardov index podobnosti je zmysluplné si všímať len v 
prípade, že dané dva hashtagy majú veľké množstvo spoločných tweetov. Ak by 
sme totiž uvažovali dva hashtagy, medzi ktorými existuje v sieti hrana a zároveň sa 
v tweetoch vyskytli len raz, ich Jaccardov index podobnosti by mal maximálnu 
možnú hodnotu. To však neznamená, že existuje medzi hashtagmi silné spojenie. 
Preto sme nevytvorili vzorec pre výpočet sily spojenia medzi hashtagmi, v ktorom 
by vystupoval aj Jaccardov index podobnosti. 
 Jaccardov index podobnosti má v súvislosti s teóriou komplexných sietí aj 
iné alternatívne interpretácie. Dá sa pomocou neho napríklad určiť podobnosť 
vrcholov v sieti na základe počtu spoločných susedov. Jaccardov index podobnosti 
vrcholu  a  by sme teda mohli tiež definovať ako podiel spoločných susedov a 
celkový počet susedov oboch vrcholov [1] 

     (2.6) 

i j

J(i, j ) =
|N(i ) ∩ N( j ) |
|N(i ) ∪ N( j ) |

,
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1. #quote #inspiration 1085 0.39

2. #quote #quoteoftheday 420 0.21

3. #quote #motivationalquotes 317 0.14

4. #love #life 268 0.3

5. #workout #fitness 263 0.44

6. #fitness #health 242 0.37

7. #fitness #gym 232 0.38

8. #inspiration #success 229 0.09

9. #workout #gym 229 0.63

10. #success #business 227 0.21

Obr. 2.9: Výpis najsilnejších prepojení medzi hashtagmi pre vstupný hashtag 
#motivation (  – váha hrany pred normalizáciou,  – Jaccardov index 

podobnosti). Zdroj: vlastný 

wij J(i, j )

J(i, j )wij (hashtag)i  (hashtag)j



kde  a  sú množiny susedov vrcholov  a . Týmto spôsobom by sme mohli 
určiť podobnosť hashtagov na základe ich postavenia v sieti. V tejto práci však 
preferujeme interpretáciu Jaccardového indexu podobnosti popísanú vyššie. 

2.4.3   Tematické zhluky hashtagov 
 Hľadanie tematických zhlukov hashtagov pomocou detekcie komunít 
(podkapitola 1.2.15) je najzaujímavejšia a najhodnotnejšia časť celej analýzy. 
Vrcholy, ktorých hashtagy sa často spoločne vyskytovali v tweetoch majú 
tendenciu sa zoskupovať do zhlukov, presnejšie komunít v sieti (Obr. 2.10). 
Pomocou detekcie komunít vieme hashtagovú komplexnú sieť rozdeliť na jednotlivé 
komunity. Tieto komunity reprezentujú akési tematické zhluky, pretože 
predpokladáme, že hashtagy v rámci komunity spolu nejakým spôsobom tematicky 
súvisia (Obr. 2.11). Analýzou týchto komunít môžeme teda objaviť a identifikovať 
základné témy vystihujúce vstupný hashtag [32]. Je dôležité upozorniť, že pri 
detekcií komunít berieme do úvahy aj váhy hrán v sieťach, ide teda o detekciu 
komunít na ohodnotených grafoch. 
 Ďalším dôležitým krokom je pomenovanie jednotlivých komunít. Ak sa 
človek pozrie na množinu slov alebo fráz, ktoré spolu tematicky súvisia, vie 
pomerne rýchlo určiť o akú tému ide. Pre automatizovaný program je však tento 
proces neporovnateľne náročnejší. Prvotná idea bola využiť algoritmy na 
spracovanie prirodzeného jazyka pre nájdenie slova alebo frázy, ktorá by celú 
množinu hashtagov v rámci komunity významovo vystihovalo. Pre tento účel sme 
skúšali použiť konkrétne algoritmus LDA (Latent Dirichlet Allocation) pre 
identifikáciu tém [23,24]. S výsledkami sme však neboli spokojný, preto sme použili 
inú stratégiu, ktorá využíva len teóriu komplexných sietí. Pre každú komunitu 
hľadáme najreprezentatívnejšie vrcholy, a to pomocou centrálnosti blízkosti 
(podkapitola 1.2.16). Skúšali sme aj iné metriky a ich kombinácie. Centrálnosť 
blízkosti sa však ukázala ako najvhodnejšia možnosť. Najreprezentatívnejšie 
vrcholy komunity sú teda tie, ktoré majú najväčšiu centrálnosť blízkosti v rámci 
danej komunity. Pri určovaní centrálnosti blízkosti vrcholov sa na komunity 
pozeráme, ako by išlo o samostatné súvislé grafy. Pomocou hashtagov troch 
najreprezentatívnejších vrcholov potom komunity pomenuvávame. Tri hashtagy sa 
ukázalo byť ako ideálne množstvo. Ak by ich bolo menej, nemuselo by to stačit na 
dostatočne pestré vystihnutie témy. Naopak, ak by ich bolo viac, riskovali by sme, 
že medzi najreprezentatívnejšie hashtagy by sa dostali aj hashtagy, ktoré nie sú pre 
komunitu dostatočne reprezentatívne alebo na prvý pohľad tematicky nesúvisia s 
ostatnými hashtagmi, čo by pôsobilo mätúco. 

N(i ) N( j ) i j
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 Aby sme vedeli určiť, ktoré tematicke zhluky sú pre daný vstupný hashtag 
tie najdominantnejšie, musíme určiť ich veľkosť, respektíve ich podiel v sieti. 
Najjednoduchší postup je, všímať si počet vrcholov v komunitách. Bola by však 
škoda ignorovať váhu vrcholov v hashtagových komplexných sieťach. Váhu 
komunity  tak definujeme ako súčet váh všetkých jej vrcholov 

     (2.7) 

Na to aby sme vedeli určiť podiel komunity v sieti, musíme definovať ešte váhu 
celej siete. Rovnako ako pri váhe komunity (2.7), je to súčet váh vrcholov 

     (2.8) 

C

wC = ∑
v∈C

wv .

wG = ∑
v∈G

wv .
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Obr. 2.10: Komunity v komplexnej sieti kľúčových slov (farby reprezentujú 
jednotlivé komunity). Zdroj: vlastný



Podiel komunity  v sieti  je teda prirodzene podiel ich celkových váh 

     (2.9) 

Pomocou podielu komunít v sieti vieme určiť, ktoré tematické zhluky sú 
najdominantnejšie a ktoré najlepšie vystihujú daný vstupný hashtag. 
 Je dôležité si uvedomiť, že detekcia komunít je pomerne zložitý a nie úplne 
exaktný proces, ktorý má svoje limity. Môže sa stať, že do jednej komunity sa 
zamiešajú hashtagy, ktoré spolu tematicky nesúvisia. Dve množiny hashtagov, pre 
ktoré by dávalo zmysel vytvoriť dve samostatné komunity, sa môžu spojiť do jednej 
väčšej komunity alebo naopak, veľká množina tematicky príbuzných hashtagov sa  
môže rozdeliť na viacero menších komunít a tým skresliť výsledky analýzy. Takéto 
negatívne javy sme zvykli pozorovať v komunitách s malým podielom v sieti alebo 
v sieťach, ktoré obsahujú celkovo menší počet vrcholov. 

 V súvislosti s komunitami ale aj celou hashtagovou komplexnou sieťou 
sieťou sme experimentovali aj s metrikami ako priemer (podkapitola 1.2.8) a 
hustota komunity, respektíve celej siete. Hustota je pre neorientované grafy 
definovaná ako [1,6] 

     (2.10) 

kde  je počet vrcholov a  je počet hrán v grafe. Pre tieto metriky sme však v 
konkurencií s inými použitými postupmi pre analýzu nenašli žiadne zmysluplné 
využitie. 

C G

Cshare =
wC

wG
.

d =
m

(n
2)

=
2m

n ⋅ (n − 1)
,

n m
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1. #inspiration #quote #success 51 %

2. #fitness #workout #gym 18 %

3. #music #newmusic #game 8 %

4. #fashion #photooftheday #photography 6 %

5. #writer #education #read 4 %

6. #art #nfts #creative 3 %

7. #saturdaythoughts #saturdaymorning #tech 3 %

 (hashtag)i  (hashtag)j

Obr. 2.11: Výpis tematických zhlukov pre vstupný hashtag #motivation 
(  – podiel komunity v sieti vyjadrený v percentách). Zdroj: vlastný Cshare

Cshare (hashtag)k



2.4.4   Prepojenia medzi tematickými zhlukmi 
 Keď už máme hashtagovú komplexnú sieť rozdelenú na jednotlivé komunity 
reprezentujúce tematické zhluky, má zmysel sústrediť sa aj na ich vzájomné 
prepojenia. Na základe sily týchto prepojení vieme určiť, ako silno spolu jednotlivé 
tematické zhluky súvisia. 
 Existuje mnoho spôsobov, ako silu prepojenia medzi komunitami definovať 
[25]. My sme sa rozhodli použiť jednoduchý a veľmi priamočiary postup. Silu 
prepojenia medzi dvoma komunitami definujeme ako počet hrán medzi týmito 
komunitami. Matematicky a zároveň presnejšie môžeme silu prepojenia medzi 
komunitami  a  vyjadriť ako 

     (2.11) 

kde  je množina všetkých hrán v sieti a  je hrana medzi vrcholmi  a . 

Teoreticky by sme mohli vo vzorci zohľadňovať aj veľkosti komunít, vďaka čomu 
by sme dostali relatívne hodnoty. 
 V súvislosti s prepojením komunít v sieti stojí za zmienku aj metrika 
nazývaná centrálnosť medziľahlosti (betweenness centrality), spomínaná v inom 
odbornom článku [19], ktorú v tejto práci pre analýzu nepoužívame. V skratke, 
centrálnosť medziľahlosti vrcholu meria, do akej miery sa daný vrchol nachádza na 
najkratších cestách medzi inými vrcholmi v sieti [1]. Vďaka tomu by sme 
potenciálne vedeli identifikovať hashtagy, ktoré sú najdominantnejšie v 
prepojeniach komunít. Mohli by sme teda získať pojmy, ktoré spájajú jednotlivé 
témy (tematické zhluky). Centrálnosť medziľahlosti sa však v komunitách často 
prekrýva s centrálnosťou blízkosti [19]. Preto treba byť s interpretáciou a 
vysvetlením tejto metriky v súvislosti s hashtagovými komplexnými sieťami veľmi 
opatrný. 
 Predpokladáme, že tematické zhluky so silným vzájomným prepojením 
spolu tematicky súvisia viac a sú si ako témy príbuznejšie, na rozdiel od zhlukov so 
slabým vzájomným prepojením. 

2.5   Vizualizácia 
 Vizualizácia dát je veľmi široký pojem a v istom slova zmysle aj umenie. 
Jedna z mnohých definícií opisuje vizualizáciu ako prostriedok pre lepšie chápanie 
abstraktných dát [26]. Presne táto definícia opisuje náš cieľ. Veľmi pekným 
príkladom vizualizácie je štatistický graf popisujúci inváziu napoleonskej armády 
do Ruska od Charlesa Josepha Minarda z roku 1869 (Obr. 2.12). Tento graf je 
mnohými považovaný za najlepší štatistický graf, aký bol kedy vytvorený [27]. 

Ci Cj

LS(Ci, Cj) = |{euv : u ∈ Ci ∧ v ∈ Cj ∧ euv ∈ E} | ,

E euv u v
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Obsahuje totiž veľké množstvo informácii no zároveň je veľmi prehľadný a 
pomerne ľahko pochopiteľný. 

 Cieľom našej vizualizácie je transformovať výsledky analýzy do prehľadnej, 
zrozumiteľnej a samovysvetľujúcej sa formy. Vizuálna informácia môže byť v 
porovnaní s textovým výpisom v mnohých smeroch príjemnejšia a zároveň nám 
môže ukázať aj niečo navyše. Keďže pracujeme so štruktúrovanými dátami, ktoré 
môžeme popísať ako entity a ich vzťahy, ideálna vizualizácia je vo forme grafov. 
Navyše dáta s ktorými pracujeme sú už predsa vo forme matematických grafov, 
stačí ich teda už len vhodne vizualizovať. 

2.5.1   Najdôležitejšie hashtagy 
 Pre vizualizáciu kľúčových slov alebo tagov, akými sú aj hashtagy, sa často 
používajú takzvané oblaky tagov (tag clouds) (Obr. 2.13). Na rozdiel od grafov, 
oblaky tagov neobsahujú informáciu o zvájomných prepojeniach medzi tagmi, čo je 
veľmi zásadný nedostatok. Vzájomné prepojenia môžu totiž objasniť význam 
hashtagov obsahujúce polysémantické slová a umožňujú lepšie pochopenie súvislostí 
[32]. 
 Keďže vizualizácia celej hashtagovej komplexnej siete, ktorá môže obsahovať 
aj niekoľko tisíc vrcholov by bola absolútne neprehľadná, musíme z nej vybrať len 
to najdôležitejšie. Spôsob, akým definujeme najdôležitejšie vrcholy a hrany sme už 
popísali v podkapitolách o analýze (podkapitoly 2.4.1 a 2.4.2). Taký istý spôsob 
používame aj pri vizualizácií. Podobne ako v prípade Minardovho grafu (Obr. 
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Obr. 2.12: Štatistický graf invázie napoleonskej armády (autor: Charles Joseph 
Minard, 1869). Zdroj: [27]



2.12), chceme aby vizualizácia obsahovala čo najviac typov užitočných informácií. 
Zároveň však musíme dodržať, aby bol výsledný graf ľahko čitateľný a 
pochopiteľný. 
 Postup vizualizácie najdôležitejších hashtagov je teda nasledovný. V prvom 
kroku z danej hashtagovej komplexnej siete vyberieme 10 najdôležitejších vrcholov. 
V ďalšom kroku vyberáme najdôležitejšie hrany. Keďže najdôležitejšie vrcholy 
majú prirodzene vysoký stupeň (2.4), počet hrán medzi týmito vrcholmi sa často 
blíži k počtu hrán kompletného grafu  (45 hrán) (1.2). Takéto veľké množstvo 

hrán nie je pre vizualizáciu kvôli prehľadnosti ideálne. Preto sme navrhli vzorec 
pre výpočet ideálneho množstva hrán pre vizualizáciu na základe počtu vrcholov 

     (2.12) 

Keďže pre vizualizáciu vyberáme 10 vrcholov, ideálny počet hrán je v tomto 
prípade 15. Do grafu pre vizualizáciu teda po vrcholoch pridáme aj 15 hrán s 
najväčsou váhou, ktoré spájajú niektorú z dvojice najdôležitejších vrcholov. 
 Keď už máme zvolené vrcholy aj hrany, môžeme im nastaviť rôzne 
parametre, ako napríklad farbu, veľkosť, šírku a podobne (Obr. 2.14). Parametre 
vrcholov a hrán pre vizualizáciu definujeme nasledovne: 

• Veľkosť vrcholu vyjadruje jeho popularitu, presnejšie počet tweetov, v 
ktorých sa hashtag vrcholu vyskytol. 

• Šírka okraju vrcholu reprezentuje jeho stupeň, teda mohutnosť množiny jeho 
susedov. 

K10
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Obr. 2.13: Príklad oblaku tagov. Zdroj: https://www.researchgate.net/
publication/316487816

https://www.researchgate.net/publication/316487816
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• Rovnakými farbami zafarbujeme vrcholy patriace do rovnakých komunít. 
• Šírka hrany medzi vrcholmi reprezentuje jej váhu, ktorá je rovná počtu 

tweetov, v ktorých sa dané dva hashtagy vyskytli. 

 Pri definovaní rôznych parametrov sme boli obmedzení funkcionalitou 
nástroja pre vizualizáciu. Potenciálne využitie by mohli mať dĺžky hrán, štýl čiar 
hrán, tvary vrcholov či pozícia vrcholov. Možností je pomerne veľa. 

2.5.2   Tematické zhluky hashtagov 
 Najdôležitejšie hashtagy a najsilnejšie spojenia medzi hashtagmi je len časť 
výsledkov analýzy. Druhou časťou sú tematické zhluky a ich vzájomné prepojenia. 
Aj Mark Newman vo svojej knihe Networks popisuje prístup k vizualizácií pre siete 
s veľkým počtom vrcholov pomocou detekcie komunít [1]. Ak máme vrcholy grafu 
rozdelené do skupín alebo komunít, tieto skupiny, respektíve komunity môžeme 
považovať za vrcholy, čo nám celú vizualizáciu sprehľadní (Obr. 2.15). 
 Tematicke zhluky hashtagov a ich vzájomné prepojenia sú už popísané v 
podkapitolách 2.4.3 a 2.4.4. Podobne ako v predchádzajúcom prípade ich budeme 
vizualizovať vo forme grafov a nastavovať vrcholom a hranám rôzne parametre. 
Vrcholy budú prirodzene reprezentovať tematické zhluky a hrany ich vzájomné 
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Obr. 2.14: Vizualizácia najdôležitejších hashtagov pre vstupný 
hashtag #motivation. Zdroj: vlastný



prepojenia (Obr. 2.16). Aby sme predišli veľkému počtu hrán, na jeho výpočet 
pouźívame aj v tomto prípade navrhnutý vzorec pre ideálne množstvo hrán (2.12). 
Parametre vrcholov a hrán pre vizualizáciu definujeme nasledovne: 

• Veľkosť vrcholu (tematický zhluk) vyjadruje jeho podiel v hashtagovej 
komplexnej sieti (2.9). 

• Šírka hrany reprezentuje silu vzájomného prepojenia daných tematických 
zhlukov (2.11). 

2.6   Limity navrhnutých postupov 
 V tejto výskumnej práci sa okrem iného zamýšľame aj nad tým, či je 
analýza hashtagov pomocou teórie komplexných sietí konkurencie schopná a aké 
má limity. Preto v práci opisujeme aj tie postupy, ktoré sa neosvedčili alebo tie, 
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Obr. 2.15: Vizualizácia celej siete (a) a vizualizácia siete pomocou detekcie 
komunít (b). Zdroj: [1]

Obr. 2.16: Vizualizácia tematických zhlukov a ich vzájomných 
prepojení pre vstupný hashtag #motivation. Zdroj: vlastný



ktoré by mohli byť potenciálne použité pre dosiahnutie ešte lepších výsledkov. V 
tejto podkapitole teda opisujeme problémy a limity, na ktoré sme narazili. 

2.6.1   Dôsledky krátkych tweetov 
 Aj napriek tomu, že hashtagy sú charakteristickým prvkom sociálnej siete 
Twitter, celkové množstvo hashtagov v tweetoch je v priemere menšie, ako sme 
predpokladali. Jedným z dôvodov je obmedzená dĺžka tweetov na 280 znakov. 
Pozitívnym dôsledkom tohto obmedzenia je, že autori tweetov sa musia sústrediť 
na vhodné použitie ich jazyka na vyjadrenie svojej myšlienky [10]. Práve vďaka 
tomuto obmedzeniu dĺžky sa stal z Twitteru populárny sociálny nástroj [10]. Avšak 
negatívnym dôsledkom je už spomínaný nedostatok hashtagov. Ani samotné 
centrum pomoci pre twitter neodporúča používať v tweetoch viac ako dva 
hashtagy [11]. Neexistuje však limit pre maximálne množstvo hashtagov v 
tweetoch. Existujú dokonca informácie, že použitie viac ako dvoch hashtagov v 
tweete nie je pre marketingové účely vhodné [28]. Použitie našich postupov analýzy 
pre iné sociálne siete ako napríklad Instagram, kde sa hashtagy zvyknú používať vo 
väčších množstvách (až 30 hashtagov na jeden príspevok [28]), by mohlo viesť k 
ešte lepším výsledkom. 

2.6.2   Typy vstupných hashtagov 
 Ako už opisujeme v predchádzajúcej podkapitole, počas zberu a analýzy dát 
sme sa pravidelne stretávali s nedostatkom hashtagov v tweetoch. Môžeme 
zhodnotiť, že čím väčšia hashtagová komplexná sieť je, tým sú výsledky jej analýzy 
presnejšie a zmysluplnejšie. Vypozorovali sme, že niektoré vstupné hashtagy 
vytvárali výrazne väčšie hashtagové komplexné siete v porovnaní s priemerom. Išlo 
hlavne o veľmi široké pojmy, ktoré si ľudia spájali s veľkým množstvom iných 
pojmov. Jednalo sa hlavne o hashtagy ako napríklad #motivation, #happiness, 
#freedom a im podobné. Naopak vstupné hashtagy, ktoré vyjadrovali konkrétnejšie 
pojmy alebo témy, ako napríklad #ukrainerussianwar alebo #russiaukraineconflict, 
viedli k podstatne menším hashtagovým komplexným sieťam, ktorých analýza 
nepriniesla až také zaujímavé výsledky. 

2.6.3   Spracovanie prirodzeného jazyka 
 Ako už naznačujeme v podkapitole 2.2.5, v rámci analýzy pracujeme 
väčšinou s krátkymi vetami bez medzier alebo skratkami, čo sú v zásade 
nespisovné slová. Tento fakt nám pomerne zásadne komplikuje použitie algoritmov 
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na spracovanie prirodzeného jazyka ako napríklad analýza sentimentu alebo už 
spomínaná identifikácia tém (podkapitola 2.4.3). Netvrdíme, že sú algoritmy pre 
spracovanie prirodzeného jazyka v tomto prípade úplne nepoužiteľné. Ich 
potenciálne využitie si však pravdepodobne vyžaduje istu formu sémantickej 
úpravy, čo nie je úplne triviálna úloha. 
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Kapitola 3 

Automatizovaný nástroj 

 V rámci implementačnej časti práce vznikol automatizovaný nástroj pre 
zber dát, analýzu a vizualizáciu hashtagových komplexných sietí, na ktorom 
demonštrujeme naše postupy z teoretickej časti práce (kapitola 2). V tejto kratšej 
kapitole spomíname použité technológie pre implementáciu a popisujeme jednotlivé 
moduly automatizovaného nástroja. 

3.1   Použité technológie 
 Pre správne fungovanie a efektívnu implementáciu automatizovaného 
nástroja je dôležité vybrať tie správne technologické riešenia. V tejto práci sme sa 
rozhodli použiť už overené a dobre fungujúce technológie. 

3.1.1   Python 
 Python je interpretovaný, objektovo-orientovaný a vysoko-úrovňový 
programovací jazyk. Vďaka jeho jednoduchej syntaxi a ďalším užitočným 
vlastnostiam je ideálnym nástrojom pre rýchly a produktívny vývoj aplikácií [29].  
Často sa používa aj ako skriptovací alebo takzvaný „lepiaci“ programovací jazyk na 
spojenie už existujúcich komponentov dohromady. Python je navyše veľmi 
populárny v súvislosti s dátovou vedou. Má teda veľmi širokú podporu rôznych 
knižníc a nástrojov pre prácu s dátami rôzneho typu. V našej práci pracujeme s 
verziou 3.9.7. 

3.1.2   Twitter API 
 Twitter API (application programming interface) je oficiálne rozhranie pre 
programovanie aplikácií služby Twitter [16]. Umožnuje teda programový prístup k 
obsahu nachádzajúcom sa na platforme. V rámci tejto práce disponujeme zvýšenou 
úrovnou prístupu (elevated access level). To znamená, že môžeme získať až 2 
milióny tweetov za mesiac. 
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3.1.3   Simplemma 
 Simplemma je programový balík (package), ktorý poskytuje jednoduchý 
prístup k lematizácií (podkapitola 2.2.2) v programovacom jazyku Python [14]. 
Tento lematizér nie je taký výkonný ako iné zložitejšie a plnohodnotné riešenia. Je 
však primerane rýchly a ako už napovedá jeho názov, veľmi jednoducho sa 
používa. Je to preto ideálny nástroj pre základnú morfologickú analýzu a 
lematizáciu.. 

3.1.4   Better profanity 
 Pre filtrovanie vulgárnych výrazov (podkapitola 2.2.3) používame balík 
better_profanity. Vďaka spôsobu jeho implementácie ide o ohromne rýchly proces. 
Podporuje aj takzvaný upravený pravopis (modified spellings). To znamená, že 
dokáže identifikovať nadávky alebo iné nevhodné slová, v ktorých sú niektoré 
písmená nahradené podobajúcimi sa znakmi [30]. 

3.1.5   NetworkX 
 NetworkX je knižnica pre jazyk Python, ktorá je považovaná za zlatý 
štandard pre analýzu grafov a komplexných sietí. Knižnica podporuje vytváranie 
sietí, manipuláciu s nimi a štúdium ich štruktúry [6]. V knižnici sú implementované 
funkcie pre všetky naše prvky modelovania a analýzy hashtagových komplexných 
sietí. 

3.1.6   Pyvis 
 Cieľom projektu pyvis je vytvoriť balík pre vizualizáciu matematických 
grafov a sietí pre Python. Pyvis je postavený na známej a výkonnej knižnici VisJS 
[31]. Jeho hlavnou výhodou je široká prispôsobiteľnosť vizualizácie. Pre vrcholy a 
hrany sa dajú nastaviť rôzne vizuálne vlastnosti ako farba, veľkosť, hrúbka a 
mnohé ďalšie. Tento balík obsahuje dokonca aj enginy pre silovo-riadené (force-
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>>> from better_profanity import profanity 
>>> dirty_text = "That l3sbi4n did a very good H4ndj0b." 
>>> print(profanity.contains_profanity(dirty_text)) 

True

Obr. 3.1: Identifikácia vulgárnych výrazov s upraveným pravopisom. Zdroj: [30]



directed) algoritmy pre vizualizáciu, v ktorých sa vrcholy a hrany správajú podľa 
rôznych zákonov fyziky. 

3.2   Implementácia 
 Ako už naznačujeme v predchádzajúcej podkapitole, pre implementáciu 
automatizovaného nástroja sme sa rozhodli použiť programovací jazyk Python 
spolu s vhodnými knižnicami a balíkmi. Aplikáciu sme rozdelili do viacerých 
modulov, ktorých fungovanie popíšeme v tejto podkapitole. Nezachádzame však do 
úplných detailov, nakoľko sa nejdená o čisto implementačnú prácu. 

3.2.1   Modul pre zber dát 
 Modul twitter.py má na starosti zber, načítanie a uloženie vstupných dát. 
Pomocou HTTP požiadaviek (requests) na Twiiter API doluje tweety pre zadaný 
vstupný hashtag. Konkrétne sú to tweety, ktorých text je vyhodnotený ako 
anglický a zároveň obsahujú aspoň jeden hashtag. Maximálny počet tweetov pre 
jednu HTTP požiadavku je 100. Zber údajov kvôli tomu trvá v priemere približne 
3 minúty. Dôvod, prečo v práci spomíname rozsah 9000 až 10000 tweetov je, že v 
Twitter API dokumentácií je spomenutý limit 18000 tweetov na 15 minút [16]. 
Preto dáva zmysel zbierať práve 9000 tweetov na jeden vstupný hashtag, aby 
používateľ nemusel zbytočne čakať. Na to, aby sme mohli pracovať s Twitter API, 
sa musíme autorizovať pomocou Bearer tokenu (Obr. 3.2). Získané dáta sa 
následne uložia do súborov typu JSON (JavaScript Object Notation), ktoré sa 
uložia na disk. Z týchto uložených súborov môžeme dáta kedykoľvek načítať pre 
analýzu. 

3.2.2   Modul pre filtrovanie dát 
 O filtrovanie zozbieraných dát sa stará modul filters.py. Kostru tohto 
modulu tvorí softvérová architektúra pipes and filters. Modul je tvorený 
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def _bearer_oauth(self, request): 
 '''Method required by bearer token authentication.''' 
 bearer_token = self._get_bearer_token() 
 request.headers['Authorization'] = f"Bearer {bearer_token}" 
 request.headers['User-Agent'] = "v2RecentSearchPython" 
 return request

Obr. 3.2: Metóda potrebná pre autorizáciu. Zdroj: vlastný



množstvom malých tried (filters), ktoré sú spojené komunikačnými kanálmi 
(pipes). Každý filter robí nejakú transformáciu dát (Obr. 3.3). Aby sme eliminovali 
vysoký tok dát, vstupné dáta sú mutable a do filtrov sa posiela len referencia. 
Filtre potom len menia atribúty objektov. Veľká výhoda tejto architektúry je 
vysoká modularita. Filtre čistia dáta v nasledujúcom poradí: 

1. Filter tweetov s potenciálne citlivým alebo nevhodným obsahom 
(podkapilota 2.2.1). 

2. Filter koreňového (vstupného) hashtagu. 
3. Filter pre lematizáciu hashtagov v tweetoch pomocou balíku simplemma 

(podkapitola 2.2.2). 
4. Filter vulgárnych hashtagov s použitím balíku better_profanity (podkapitola 

2.2.3). 
5. Filter nepopulárnych hashtagov (podkapitola 2.2.4). 
6. Filter prázdnych tweetov, ktoré po vyčistení neobsahujú už žiadny hashtag. 

 Filter vstupného hashtagu v podkapitole o filtrovaní zozbieraných dát síce 
nespomíname, ide však o dôležitú súčasť implementácie. Nevidíme totiž dôvod, aby 
sa v strede siete nachádzal vrchol vstupného hashtagu, ktorý by bol logicky 
spojený so všetkými ostatnými vrcholmi. Aj napriek tomu, že niektoré práce sa 
rozhodli tento vrchol nefiltrovať, my si myslíme, že prítomnosť tohto vrcholu v sieti 
môže dramaticky skresliť a ovplyvniť výsledky analýzy štruktúry siete. 

38

class Filter: # abstract class 
  
 def execute(self, input_data): # abstract method 
  raise NotImplementedError("Please implement this!") 

class Pipeline: 
  
 def __init__(self): 
  self._filters = list() 
  
 def process(self, input_data): 
  for filter_ in self._filters: 
   filter_.execute(input_data) 
  
 def add_filter(self, filter_): 
  self._filters.append(filter_)

Obr. 3.3: Abstraktná trieda Filter a trieda Pipeline (potrubie). Zdroj: vlastný



3.2.3   Modul pre analýzu a vizualizáciu 
 Modul networks.py je najdôležitejší modul, pretože pomocou neho sa zo 
zozbieraných a vyčistených dát modelujú hashtagové komplexné siete, ktoré sa 
ďalej analyzujú a vizualizujú. Na vytváranie a analyzovanie sietí sa využíva 
knižnica NetworkX, v ktorej sú dostupné všetky potrebné funkcie. Dĺžka analýzy 
závisí od veľkosti a komplexnosti skúmanej siete. Vo väčšine prípadov sú výsledky 
dostupné do niekoľkých desiatok sekúnd. V prípade veľmi veľkých sietí sa môže 
však tento čas natiahnuť aj na 2 minúty, hlavne kvôli výpočtovo náročnejším 
metrikám. Z výsledkov analýzy sa následne pomocou balíku pyvis vytvorí 
vizualizácia Presnejšie vzniknú dva súbory vo formáte html. Prvý pre vizualizáciu 
najdôležitejších hashtagov (podkapitola 2.5.1) a druhý pre vizualizáciu tematických 
zhlukov hashtagov (podkapitola 2.5.2). Tieto vizualizácie sú navyše interaktívne. 
To znamená, že vrcholmi sa dá pomocou kurzorom myši ľubovoľne hýbať a 
preusporiadavať ich. 

3.2.4   Hlavný a komunikačný modul 
 Komunikačný modul console.py slúži na komunikáciu s používateľom 
prostredníctvom konzoly. Počas zberu dát a analýzy vypisuje postupný progres aj s 
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Obr. 3.4: Konzolový výpis výsledkov analýzy pre vstupný hashtag #motivation. 
Zdroj: vlastný



informáciou, ktorá časť analýzy aktuálne beží. Po dokončení analýzy sa jej 
výsledky vypíšu v zrozumiteľnej forme do konzoly (Obr. 3.4). 
 Hlavný modul main.py riadi všetky moduly a celú aplikáciu (Obr. 3.5). Po 
zadaní vstupného hashtagu sa zistí, či už existuje súbor s dátami pre daný hashtag. 
Ak existuje, dáta sa zo súboru načítajú a následný zber dát sa preskočí. Pred 
zberom dát sa ešte zisťuje, či je vstupný hashtag dostatočne populárny. To 
znamená, že za posledný týždeň sa objavil aspoň v 9000 tweetoch. Twitter API 
nám totiž nedovoľuje zberať tweety staršie ako 7 dní. Toto obmedzenie má však aj 
veľkú výhodu. Vďaka nemu pracujeme vždy len s tými najaktuálnejšími dátami. 
Po zozbieraní dát sa dáta uložia, načítajú a transformujú do vhodného formátu pre 
filtrovanie a analýzu. Po filtrovaní dát, vytvorení sietí a ich analýze vzniknú súbory 
s vizualizáciou. Program následne čaká na zadanie ďalšieho vstupného hashtagu. 
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Obr. 3.5: Vývojový diagram (flowchart) aplikácie. 
Zdroj: vlastný



Kapitola 4 

Prezentácia výstupov 

 V nasledujúcej kapitole prezentujeme výstupy z automatizovaného nástroja 
pre rôzne zaujímavé vstupné hashtagy, ktoré sa týkajú viacerých aktuálnych tém v 
našej spoločnosti. Pre viaceré z hashtagov sme dáta zbierali v rôznych obdobiach. 
Vieme tak porovnať aj to, ako sa výsledky analýzy menili v čase. 

4.1   Motivácia 
 Chceme zistiť, čo ľudí najviac motivuje. Z vizualizácie tematických zhlukov 
vidíme, že najdominantnejšia je téma inšpirácie a úspechu (Obr. 4.2). Veľmi 
populárne sú v rámci tohto tematického zhluku pojmy ako citát alebo motivačné 
citáty, no spomína sa tu aj biznis a nastavenie mysle (mindset) (Obr. 4.1). 
Motivačné citáty sú na Twitteri pomerne populárne, takže nie je prekvapením, že 
ich hashtagy majú v sieti také dôležité postavenie. 

 Ďalšiou dôležitou témou v súvislosti s motiváciou je fitness. Medzi 
tematickými zhlukmi fitness & workout & gym a inspiration & quote & success je 
veľmi silné prepojenie. To je logické, pretože motivačné citáty sú vo fitness 
komunite veľmi populárne. 
 Za zmienku stoja ešte témy ako edukácia, hudba či nfts (non-fungible 
tokens), ktoré sú v súčastnosti veľkým trendom. Zber údajov pre hashtag 
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Obr. 4.1: Najdôležitejšie 
hashtagy pre #motivation 

(november 2021). Zdroj: vlastný

Obr. 4.2: Tematické zhluky pre #motivation 
(november 2021). Zdroj: vlastný



#motivation sme podnikli aj v máji roku 2022, výsledky analýzy boli však takmer 
totožné. 

4.2   Sloboda 
 Pojem sloboda je veľmi široký pojem. Je zaujímavé sledovať, s čím si tento 
pojem spájali ľudia práve v čase celosvetovej pandémie. Z výsledkov vidíme, že 
hlavnou témou bolo očkovanie a očkovacie preukazy (Obr. 4.3 a 4.4), ktoré 
pomerne veľká skupina ľudí vnímala ako veľký zásah do ich slobody. A to aj 
napriek tomu, že vedecký koncenzus vakcináciu odporúča a pokladá ju za bezpečnú 
a účinnú. Jasne najsilnejšie spojenie vidíme medzi hashtagmi #novaccinepassports 
a #together. To si môžeme vysvetliť ako istú formu burcovania na sociálnych 
sieťach. 

 Zber dát sme v máji roku 2022 opakovali a tematicky sa toho veľa 
nezmenilo (Obr. 4.5 a 4.6). Očkovacie preukazy nahradili hashtagy 
#rollingthunder, ktoré poukazujú na zhromaždenie v meste Ottawa, ktorého jeden 
z cieľov je postaviť sa proti očkovaniu a opatreniam proti COVID-19. Okrem toho 
vidíme vo výsledkoch analýzy aj iné pojmy, s ktorými si ľudia slobodu spájajú, ako 
napríklad sloboda slova, demokracia, ľudské práva a rovnosť. Za zmienku stojí aj 
bitcoin a celkovo pojem krypto. Práve kryptomeny sa často považujú za symbol 
slobody, pretože vďaka ich decentralizovanému fungovaniu predstavujú akési 
oslobodenie od tradičného bankového systému. 
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Obr. 4.4: Tematické zhluky pre 
#freedom (december 2021). Zdroj: 

vlastný

Obr. 4.3: Najdôležitejšie hashtagy pre 
#freedom (december 2021). Zdroj: 

vlastný



 

4.3   Zdravie 
 Veľká zmena výsledkov analýzy v čase sa prejavila pre hashtag #health. Na 
konci roku 2021 v sieti dominovali hashtagy súvisiace s ochorením COVID-19, 
presnejšie variantom omicron a verejným zdravým (Obr. 4.7 a 4.8). Už o pár 
mesiacov neskôr tieto hashtagy z výsledkov analýzy úplne zmizli. 
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Obr. 4.6: Tematické zhluky pre 
#freedom (máj 2022). Zdroj: vlastný

Obr. 4.5: Najdôležitejšie hashtagy 
pre #freedom (máj 2022). Zdroj: 

vlastný

Obr. 4.7: Najdôležitejšie hashtagy 
pre #health (december 2021). Zdroj: 

vlastný

Obr. 4.8: Tematické zhluky pre #health 
(december 2021). Zdroj: vlastný



Najdominantnejšími hashtagmi sa stali pojmy súvisiace s fitness, výživou, 
motiváciou a zdravým životným štýlom (Obr. 4.9 a 4.10). 
 Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií, metaanalýz a iných relevantných 
vedeckých dôkazov, ktoré potvrdzujú dôležitosť silového tréningu, kardio tréningu 
a celkovo aktívného životného štýlu pre naše zdravie. To isté platí aj pre 
stravovacie návyky, nižšie percento telesného tuku a množstvo svalovej hmoty. Je 
preto pozitívnym prekvapením, že práve tieto pojmy sú na sociálnych sieťach tak 
populárne. 

4.4   Ďalšie zaujímavé výstupy 
 V tejto podkapitole chceme prezentovať ďalšie zaujímavé výsledky analýz 
vstupných hashtagov, ktoré stoja za zmienku. Detaily štruktúr výsledných grafov 
už však nerozoberáme do úplných detailov. 

4.4.1   Brexit 
 Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo skrátene brexit 
bolo v roku 2016 pre veľké množstvo európanov pomerne veľkým prekvapením. 
Referendum bolo pomerne tesné a za vystúpenie hlasovalo necelých 52% voličov. 
Na vizualizácií najdôležitejších hashtagov môžeme vidieť hashtagy ako 
#boristheliar (Boris Johnson – terajší ministerský predseda Spojeného kráľovstva), 
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Obr. 4.10: Tematické zhluky pre #health 
(marec 2022). Zdroj: vlastný

Obr. 4.9: Najdôležitejšie 
hashtagy pre #health (marec 

2022). Zdroj: vlastný



#torycorruption a #brexitreality (Obr. 4.11). Brexit je aj po 5 rokoch na Twitteri 
pomerne populárna a diskutovaná téma, ktorú množstvo ľudí nevníma úplne 
pozitívne. 

4.4.2   Mier 
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Obr. 4.11: Najdôležitejšie hashtagy pre 
#brexit (december 2021). Zdroj: vlastný

Obr. 4.12: Tematické zhluky pre #peace 
(január 2022). Zdroj: vlastný

Obr. 4.13: Najdôležitejšie 
hashtagy pre #peace (marec 

2022). Zdroj: vlastný



 Pojem mier si ľudia na začiatku roku 2022 spájali prevažne s témami 
súvisiacimi s vierou, náboženstvom a istou formou spiritualizmu (Obr. 4.12). Po 
vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sa hashtagy používané v súvislosti s 
mierom prirodzene zásadne preorientovali práve na vojnu (Obr. 4.13). 

4.4.3   Udržateľnosť 
 Klimatická zmena a udržateľnosť sú posledné roky veľmi aktuálne témy. 
Podľa výsledkov analýzy vstupného hashtagu #sustainability môžeme 
predpokladať, že tieto témy sú na sociálnych sieťach diskutované a ľudia si 
uvedomujú ich dôležitosť (Obr. 4.14 a 4.15). 

 Zdôrazniť treba hlavne popularitu hashtagu #cardano. Cardano je totiž 
považovaný za jeden z ekologicky najudržateľnejších blockchainov. Hashtag 
#ces2022 reprezentuje Consumer Electronics Show, najväčší svetový veľtrh 
spotrebnej elektroniky. Za zmienku stojí aj #esg, ktorý poukazuje na 
environmentálne, sociálne a podnikové riadenie (environmental, social and 
corporate governance) (Obr. 4.16). 
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Obr. 4.14: Najdôležitejšie hashtagy 
pre #sustainability (január 2022). 

Zdroj: vlastný

Obr. 4.15: Tematické zhluky pre 
#sustainability (január 2022). Zdroj: 

vlastný
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Obr. 4.16: ESG – environmentálne, sociálne a podnikové riadenie. Zdroj: 
https://www.anevis-solutions.com/2020/esg-reporting-part-i-

basics/

https://www.anevis-solutions.com/2020/esg-reporting-part-i-basics/
https://www.anevis-solutions.com/2020/esg-reporting-part-i-basics/


Záver 
 Hlavným cieľom tejto práce bola analýza kľúčových slov (hashtagov) na 
sociálnej sieti Twitter pomocou teórie komplexných sietí za účelom zistenia názorov 
a preferencií ľudí na rôzne aktuálne témy či trendy. Navrhli sme preto postupy pre 
zber dát, filtrovanie zozbieraných dát, modelovanie a transformáciu dát na 
komplexné siete, analýzu a vizualizáciu komplexných sietí hashtagov, ktoré sú ale 
použiteľné pre ľubovoľné komplexné siete tvorené kľúčovými slovami zo sociálnych 
sietí. Okrem toho sme dokázali, že matematické grafy, ktoré vznikajú pomocou 
navrhnutých postupov naozaj spĺňajú vlastnosti komplexných sietí. 
 V rámci implementačnej časti práce vznikol aj automatizovaný nástroj pre 
zber dát, analýzu a vizualizáciu hashtagových komplexných sietí konkrétne pre 
službu Twitter, na ktorom naše postupy demonštrujeme. Pre ľubovoľný dostatočne 
populárny vstupný hashtag dokáže nástroj automatizovane zozbierať dostatočné 
množstvo vstupných dát, ktoré následne filtruje a modeluje na komplexné siete. 
Pomocou teórie komplexných sietí nástroj nájde a určí najdôležitejšie hashtagy, 
najsilnejšie spojenia medzi hashtagmi, tematické zhluky hashtagov a ich vzájomné 
prepojenia. Nakoniec vznikne prehľadná vizualizácia najdôležitejších výsledkov 
celej analýzy. Aj napriek tomu, že analýza prebieha na pomerne veľkých dátach, jej 
výsledky sú dostupné pomerne rýchlo (do 5 minút). Výsledky analýz a ich 
vizualizácie nám priniesli hodnotné informácie o názoroch ľudí na rôzne aktuálne 
témy či trendy (sloboda, zdravie, mier, udržateľnosť...), ktoré majú z výskumného 
alebo marketingového hľadiska vysokú hodnotu. 
 Nakoľko v práci okrem uvedenia do problematiky hashtagových 
komplexných sietí opisujeme okrem našich postupov aj ďalšie alternatívne 
potenciálne použiteľné postupy a postupy, ktoré sa neosvedčili, práca môže byť 
základom alebo východiskovou prácou pre iné projekty a práce, ktoré by chceli 
analyzovať alebo pracovať s komplexnými sieťami tvorenými kľúčovými slovami zo 
sociálnych sietí. 
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