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Recenzie 
 

 

 

Juraj Schenk: Metodologické problémy multiagentového modelovania 

v sociológii 

Stimul, Bratislava 2011, 163 s. 
 

Každá veda, sociológiu nevynímajúc, v snahe čo najlepšie pochopiť a vysvetliť 

predmet svojho skúmania, naráža na potrebu produkovať, modifikovať alebo 

z externých zdrojov absorbovať nové metódy a metodologické inovácie. 

Multiagentové modelovanie je práve takouto metodologickou inováciou, ktorá 

nemá svoj pôvod v sociológii, ale v oblasti kybernetiky a informatiky. Do 

oblasti sociálnych vied a sociológie začala táto metodologická inovácia 

výraznejšie prenikať v posledných dvoch dekádach. Na globálnej úrovni 

dochádza k prudkému nárastu publikácií, modelov, špecializovaných odbor-

ných časopisov a vedeckých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú využívaním 

a rozvíjaním agentového a multiagentového modelovania v najrôznejších 

vedných disciplínach. Kľúčovou otázkou, ktorá sa sama ponúka, je, aké nové 

možnosti prináša a aké limity má multiagentové modelovanie pre sociologické 

skúmanie? Monografia Juraja Schenka Metodologické problémy 

multiagentového modelovania v sociológii, ktorú vydalo vydavateľstvo Stimul 

v roku 2011, vypĺňa prázdny priestor v slovenskej sociológii, v jej 

metodologickom inštrumentáriu a zároveň sprostredkováva pohľad na 

dynamický vývoj a rozsiahlu produkciu v oblasti diskurzu o možnostiach 

a problémoch spojených s aplikáciou multiagentového modelovania 

v sociologickom a sociálnovednom skúmaní. Autor sa snaží priblížiť základnú 

charakteristiku a vývoj multiagentových modelov v kontexte paradigmatických 

zmien vo vede, vo vzťahu k základným metodologickým problémom 

v sociológii a v nadväznosti na teoretickú tradíciu sociálnych systémov, ktoré 

majú nelineárny dynamický charakter.  

 Publikácia pozostáva z ôsmich kapitol Multiagentové modelovanie ako 

metodologická inovácia, Všeobecná metodologická charakteristika, Problém 

kontextu, Problém teoretického zakotvenia nelineárnych dynamických 

systémov: tri princípy inherentnej dynamiky, Problém emergencie: silná, slabá 

a semisilná emergencia, Problém generatívnych mechanizmov, Metodologické 

problémy a Model kognitívnej deľby práce.  

 Prvá kapitola predstavuje úvod do problematiky multiagentového 

modelovania a jeho vstup do prostredia sociálnych vied, sociológiu 

nevynímajúc. Autor poukazuje na tri dôvody, pre ktoré si multiagentové 

modelovanie zasluhuje zvláštnu pozornosť. Prvým dôvodom je 
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vykryštalizovaný a netriviálny prístup, umožňujúci otvárať nové možnosti 

sociologickej analýzy. Druhým je skutočnosť, že multiagentové modelovanie je 

primárne orientované na skúmanie sociálnej dynamiky a dynamických 

nelineárnych systémov. Tretím dôvodom, na ktorý autor poukazuje, je to, že 

multiagentové modelovanie ostalo v slovenskej sociológii nepovšimnuté. 

Z tohto dôvodu si J. Schenk zvolil za cieľ svojej publikácie predstaviť 

multiagentové modelovanie z hľadiska jeho metodologických problémov, 

konkrétne všeobecných metodologických problémov, ktoré „sú relevantné pre 

sociologické poznávanie a jeho rozvoj“. (s. 8) 

 Druhá kapitola monografie predstavuje čitateľovi agentové, resp. 

multiagentové modelovanie z hľadiska jeho základných charakteristík. 

V odbornej literatúre je možné nájsť viaceré alternatívne názvy pre tento 

prístup. Často je možné sa stretnúť s multiagentovým modelovaním, 

agentovým modelovaním, resp. s modelovaním založeným na agentoch (agent-

based modeling, ABM), s modelovaním multiagentových systémov (multiagent 

systems, MAS) alebo s počítačovou sociológiou (computational sociology). 

Multiagentové modelovanie nachádza svoje zdroje v kybernetike a počítačovej 

vede a v kognitívnej vede, čo výrazne ovplyvnilo terminológiu 

a metodologické zázemie tohto prístupu. Okrem toho dochádza v rámci tohto 

prístupu k aplikácii rôznych, často až vzájomne si konkurujúcich variantov 

teórií samoorganizácie a nelineárnych dynamických systémov. Medzi tieto 

teórie, ako ich uvádza Schenk, patria teórie sociálnej entropie, synergetiky, 

teória chaosu, teória komplexnosti (Kauffmann 1995), teória komplexných 

adaptívnych systémov (Holland 1995), teória autopoietických systémov. 

(Maturana – Varela 1987; Luhmann 2007) Podľa Schenka na profiláciu 

multiagentového modelovania majú významný vplyv aj špecificky 

sociologické teórie, predovšetkým teória výmenných sietí (Network Exchange 

Theory), teória kolektívnych akcií (Collective Action Theory) a teória 

sociálnych dilem (Social Dilemmas Theory). Autor poukazuje aj na úspešné 

využívanie niektorých ideí, ktoré pochádzajú zo sociologických teórií 

v multiagentovom modelovaní. Konkrétne ide o Granovetterov princíp sily 

slabých väzieb (Granovetter 1973), Milgramových 6 stupňov separácie a z nich 

odvodená koncepcia Wattsovho fenoménu malého sveta (Watts 1999), či 

iteratívna dilema väzňa a ďalších stratégií riešenia elementárnych interakcií. 

(Kollock 1998) 

 V tejto časti monografie autor zároveň ponúka čitateľovi porovnanie na 

agentoch založeného modelovania s klasickým, na rovniciach založeným 

modelovaním (Equation-based modeling, EBM). Porovnanie týchto dvoch 

prístupov v modelovaní umožňuje lepšie porozumieť možnostiam multiagento-

vého modelovania a jeho významu pre sociologické skúmanie. V prípade 

EBM, ktoré predstavuje matematické modelovanie, sú základnými 
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komponentmi modelu sústavy premenných veličín a modely zobrazujú 

štruktúru alebo dynamiku vzťahov medzi premennými veličinami. EBM 

modely je možné charakterizovať ako konštruované zhora nadol (top-down) 

a ich riešenie predstavuje analytické alebo empirické riešenie rovníc alebo 

sústavy rovníc. Naproti tomu agentové, resp. multiagentové modely sledujú 

stratégiu zdola-nahor (bottom-up). Ide o simulácie pomocou agentov, ktorí 

v modeli reprezentujú konajúci subjekt, sú modelom sociálneho aktéra. Schenk 

vo svojej publikácii porovnáva oba modelovacie prístupy na základe 8 

charakteristík modelov: komponenty modelu, princíp dynamiky, predmet 

analýzy, úroveň analýzy, konštrukcia modelu, stratégia konania, skúmané 

populácie a hlavný cieľ analýzy. Následne ponúka možnosti vzájomného 

vzťahu oboch prístupov, kde identifikuje 3 spôsoby: koexistenciu, 

komplementaritu a usporiadanosť. Za najatraktívnejší považuje tretí variant 

vzájomného vzťahu. Na záver dodáva, že klasický prístup k modelovaniu má 

stále v sociológii svoje opodstatnenie.  

 V tretej a štvrtej kapitole sa Schenk zameriava na zaradenie 

multiagentového modelovania do kontextu vývoja vedy a jeho nadväznosť na 

teoretické uchopenie problematiky nelineárnych dynamických systémov. 

Poukazuje na vývoj a zmeny vo vedeckom myslení a vo vede, na prechod od 

pozitivizmu k postpozitivizmu a antipozitivizmu. Zmeny vo vede a vedeckom 

myslení sú pritom späté s globálnymi dynamickými zmenami, ktoré zasahujú 

do všetkých oblastí ľudského života, pričom sa menia príroda, technológie, 

formy a štruktúry sociálneho života. Predstavuje koncepcie, ktoré je možné 

označiť ako metavedecké. Konkrétne poukazuje na koncepcie Novej aliancie 

(Prigogine, Stengersová), Nové organum (Young), dobrej vedy (Moss, 

Edmonds) a neklasickej vedy (Černík, Viceník, Višňovský). Zameriava sa na 

koncepciu neklasickej vedy, ktorá sa v súčasnosti iba formuje (s. 36) a ktorá 

vyrastá z neklasického typu racionality. Práve koncepciu neklasickej vedy 

autor považuje za „optimálny všeobecný kontext pre analýzu metodologických 

problémov multiagentového modelovania v sociológii“. (s. 36) Jedným 

z dôvodov je vznik paradigmy komplexnosti, ktorá má svoju aplikáciu 

v sociológii.  

 Východiskom k problematike paradigmy komplexnosti v sociológii je 

autorovi práca Briana Castellaniho a Frederica Haffertyho Sociológia a veda 

o komplexnosti, ktorí sa venujú historickému vývinu a charakteristike vedy 

o komplexnosti. Z hľadiska vzniku paradigmy komplexnosti poukazuje na 

skutočnosť, že v sociológii sa približne pred 10 rokmi uskutočnil obrat ku 

komplexnosti (Complexity turn). Paradigma komplexnosti má fraktálový 

charakter, pričom fragmentácia sa podľa Schenka uskutočňuje na dimenzii 

scientizmus verzus antiscientizmus a na dimenzii mikrosystémového verzus 

makrosystémového prístupu. Schenk, opierajúc sa o uvedených autorov, 
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konštatuje, že paradigma komplexnosti v sociológii vychádza z 5 ťažiskových 

výskumných oblastí: analýza komplexných sociálnych sietí, sociokybernetika, 

počítačová sociológia, Luhmannova škola komplexnosti a Britská škola 

komplexnosti. Podrobnejšie sa v ďalšom texte venuje počítačovej sociológii 

a Britskej škole komplexnosti a poukazuje na ich vzťah s agentovým 

a multiagentovým modelovaním, resp. miestom tohto modelovania v danej 

výskumnej orientácii. 

 V nasledujúcej kapitole, ktorá programovo a tematicky nadväzuje na 

predchádzajúcu, sa autor venuje trom teoretickým prístupom ku skúmaniu 

inherentnej dynamiky nelineárnych dynamických systémov. V širokom 

priestore teórií komplexnosti identifikuje 3 princípy inherentnej dynamiky 

nelineárnych systémov a z nich vychádzajúce teórie a metodológie. Konkrétne 

ide o princípy: autopoiesis, stávanie (becoming) a autokinéza. V práci sú 

postupne predstavené tieto koncepcie jednotlivo, a to od všeobecnovednej 

úrovne k aplikácii na úrovni sociológie. Autor predstavuje východiská 

a základné charakteristiky týchto koncepcií a z nich vytvorené prechody 

a interpretácie v sociológii.  

 Koncepciu autopoiesis, resp. autopoietických systémov na všeobecnej 

úrovni rozvinuli predovšetkým biológovia Humberto Maturana a Francisco 

Varela, ktorí charakterizovali autopoiesis ako biológiu poznania. Do sociológie 

preniesol túto koncepciu nemecký sociológ Niklas Luhmann. Druhou 

koncepciou je koncepcia stávania sa, ktorú na všeobecnovednej úrovni rozvinul 

predovšetkým Ilya Prigogine vo svojej teórii disipatívnych štruktúr. Prigogine 

poukazuje na prechod od bytia k stávaniu sa. V rámci sociológie sa explicitne 

touto koncepciou zaoberal a rozvíjal ju poľský sociológ Piotr Sztompka. 

Koncepciu autokinézy ako prvý predstavil Pierre Vendryès. Do sociológie ju 

ako prvý vniesol Alexander Hirner. Schenk po predstavení základných 

komponentov a princípov uvedených koncepcií ponúka vzájomnú komparáciu 

všetkých 3 koncepcií, kriticky poukazuje na ich nedostatky a na ich prínos 

a aplikovateľnosť v sociologickom skúmaní. Záverom tejto komparácie tvrdí, 

že práve princíp autokinézy „možno produktívne uplatniť pri skúmaní 

samoorganizačných procesov v duchu paradigmy neklasickej vedy“. (s. 77) 

Poukazuje aj na význam spojenia tejto koncepcie s multiagentovým 

modelovaním. 

 Piata kapitola je venovaná problému emergencie a jej rôznych foriem. 

Význam tejto kapitoly (v rámci metodologických problémov týkajúcich sa 

multiagentového modelovania) je daný tým, že ide o problém vzťahu 

a prechodu medzi mikroúrovňou a makroúrovňou. Problém emergencie je 

všeobecnovedným problémom prekračujúcim sociológiu. Autor dáva tento 

problém do kontextu klasického sporu medzi individualizmom a holizmom, 

ktorý má v sociológii, ako i v iných vedných disciplínach množstvo verzií. 
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Rozlišuje dve základné formy, resp. fázy tohto sporu – ontologickú 

a metodologickú. Pre porovnanie oboch stanovísk si vyberá cielene radikálne 

verzie, ktoré následne analyzuje na základe 7 parametrov: 1. filozofické 

stanovisko, 2. analytická jednotka, 3. epistemologické stanovisko, 4. charakter 

vysvetlenia, 5. smer vysvetľovania, 6. mechanizmus vysvetľovania prechodu 

medzi úrovňami a 7. charakter zákonitostí.  

 Autor následne diskutuje o rôznych prístupoch k vymedzeniu emergencie, 

odkiaľ dospieva k jej dvom rozlíšeniam. V prvom kroku rozlišuje ontologickú 

a epistemologickú emergenciu, kde epistemologická emergencia je len 

„artefakt ... osobitného modelu alebo formalizmu,“ (s. 88) je len metódou 

deskripcie systému. Na druhej strane ontologickú emergenciu vzťahuje na 

znaky systémov alebo celkov. Okrem tohto rozlíšenia predstavuje aj druhé 

rozlíšenie, kde identifikuje tzv. silnú, slabú a semisilnú emergenciu. Koncepcia 

slabej emergencie umožňuje vysvetliť vznik kvalitatívnych zmien systémov 

a v systémoch, čím podľa Schenka otvára možnosť simulácie prostredníctvom 

multiagentových modelov. A práve reflexia multiagentových modelov ukazuje 

na to, že existujú isté obmedzenia tohto prístupu. Schenk poukazuje na súčasné 

netriviálne pokusy o riešenie týchto problémov, kde na jednej strane je 

koncepcia tretej úrovne sociálnej skutočnosti Sztompku a na strane druhej 

emergentizmus tvorený 3 hlavnými prístupmi: systemizmom, koncepciou 

sociálnych generatívnych mechanizmov a Sawyerovým nereduktívnym 

induvidualizmom. 

Šiesta kapitola je venovaná problému generatívnych mechanizmov, ktoré majú 

zásadný význam pre multiagentové modelovanie, pretože v multiagentových 

modeloch sa simuláciou generujú určité makroštruktúry, ktoré sú založené na 

určitom mechanizme. Schenk sa preto podrobne venuje terminologickému 

a metodologickému uchopeniu problému mechanizmu. Dôraz pritom kladie na 

mechanizmus prepojenia mikroúrovne s makroúrovňou a na sociálny 

mechanizmus. 

 Siedma kapitola sa venuje trom okruhom metodologických problémov – 

simulácii, stratégiám konštruovania multiagentových modelov a vzťahu 

multiagentových modelov k sociologickej teórii. V rámci problému simulácie 

sa venuje stereotypom spojeným so simuláciou ako vedeckým nástrojom, 

pričom konštatuje, že simulácia je niekedy považovaná za tretiu formu 

vedeckého poznávania. Následne predstavuje dve základné stratégie 

konštruovania multiagentových modelov: KISS (Keep It Simple, Stupid!) 

a KIDS (Keep It Descriptive, Stupid!). Ako už ich názvy naznačujú, obe 

stratégie dávajú dôraz na nevyhnutnosť zjednodušovania v modeloch, ale druhý 

prístup vyžaduje, aby model zobrazoval modelovaný objekt čo najúplnejšie.  

 Na záver ponúka autor príklad multiagentového modelu, ktorý má 

demonštrovať na reálnom príklade možnosti a problémy spojené 
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s multiagentovým modelovaním. Autor publikácie si zvolil model kognitívnej 

deľby práce Hegelsmanna a Krauseho z ich práce Pravda a kognitívna deľba 

práce: východiská k počítačovo podporovanej sociálnej epistemológii. Schenk 

predstavuje základné charakteristiky a nastavenia modelu a následne poukazuje 

na výsledky simulácií a záverov, ktoré autori ním spracovanej publikácie 

získali prostredníctvom multiagentového modelovania. 

 Na záver je potrebné vyzdvihnúť, že recenzovaná publikácia predstavuje 

prvý systematicky prepracovaný pokus o uvedenie multiagentového 

modelovania do priestoru slovenskej sociológie. Monografia ponúka erudovaný 

a dobre štruktúrovaný pohľad na zásadné metodologické problémy spojené 

s multiagentovým modelovaním. Je možné konštatovať, že autor naplnil svoj 

pôvodný zámer, ktorým má byť prvé priblíženie multiagentového modelovania, 

jeho základných princípov, kľúčových riešení a zásadných otázok s dôrazom na 

inovatívny potenciál metódy. Práca sa vyznačuje dôslednou a systematickou 

nadväznosťou jednotlivých kapitol reprezentujúcich jednotlivé problémy 

a okruhy problémov, ktoré vyvstávajú pred aplikáciou multiagentových 

modelov v sociológii a vo vede vo všeobecnosti. Autor kriticky analyzuje 

teoretické koncepcie dynamiky nelineárnych systémov a ponúka viacero otázok 

a ideí, na ktoré je potrebné hľadať riešenia. Poukazuje na nedoriešené alebo 

neuspokojivo riešené problémy vzťahu medzi makroštruktúrou a mikroštruktú-

rou a problémy spojené s rozlíšením silnej a slabej emergencie, pričom ponúka 

aj tretiu formu v podobe semisilnej emergencie. Práca predstavuje podnetný 

príspevok k metodológii sociológie, špecificky v oblasti modelovania sociálnej 

skutočnosti.  
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