
Úvod 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
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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]. 

2



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. 
 V tejto podkapitole sú zhrnuté teoretické znalosti zo zdrojov [1,2,3,4,5,6,7]. 

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
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]. 

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]



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

9

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   Prirodzené 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]. 
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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


Záver 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
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