
Sociální skupiny
sociální skupina – společenství 2 až 3 a více lidí, mezi nimiž existuje pocit sounáležitosti

 člověk je součástí mnoha sociálních skupin (rodina, škola, kroužky, město, stát, atd.)
 v moderní společnosti je obrovské množství různých skupin

Základní znaky

· existence interakce – vzájemné působení (přímé – obličejem; nepřímé – prostřednictvím 
tisku, atd.)

· komunikační síť – možnost komunikace (ta může být širší nebo užší)

· existence společné činnosti k dosažení cílů – cíl a činnost definují celou skupinu (např. 
Greenpeace, církev, atd.)

· uznávání společných hodnot – stanovení různých norem a jejich dodržování, ať už jsou 
formální či neformální

· vědomí specifické identity – (může krystalizovat i do určité ideologie – např. ve hnutí 
skinheads, ve skupinách anarchistů); skupina si vytváří nejen obraz sebe (autostereotyp), ale 
i obraz těch druhých (heterostereotyp – ten může být pozitivní, ale stejně tak nepřátelský)

· diferenciace rolí a pozic – jde jak o určitou dělbu práce v horizontálním pohledu, tak 
o rozdělení autority a vlivu (vertikální pohled může definovat i vztah nadřízených a 
podřízených, vymezení role vůdce, atd.)

Dělení skupin

1. Podle velikosti – počtu

a. malé – malá skupina se počítá od tří členů, někteří sociologové považují za skupinu již
pár, dvojici (tzv. dyádu); za mez malé skupiny se považuje počet 20 – 30 členů

(např. rodina, třída, atd.)

b. velké – velká skupina vzniká tehdy, když se v malé skupině začnou tvořit podskupiny 
a když má tolik členů, že se již všichni nemohou navzájem znát a stýkat se osobně

(např. národ, politické strany, atd.)

2. Podle stability

a. přechodné – jsou to skupiny utvořené dočasně (např. návštěvníci divadla)
b. stálé – opak přechodné skupiny (např. národ)



3. Podle typu vazby

a. formální – vzniká shora – je již předem nějak určena předpisy, pravidly, normami, 
zákony; převládá funkční vztah mezi členy – neosobní vztahy (např. pracovní skupina,
vojenský útvar, atd.); ve větších formálních skupinách mohou vzniknout i skupiny 
neformální a neformální vazby (parta kluků na vojně)

b. neformální – je závislá na povaze a aktivitě svých členů, je tvořena z jejich iniciativy, 
její členové se znají, mají k sobě blízký vztah a stejné zájmy a potřeby (např. skupina 
přátel, amatérské zájmové kroužky)

4. Podle účasti

a. členské – vlastní, jichž je člověk uznávaným členem
b. cizí – referenční skupina – jedinec k takové skupině vztahuje své jednání v očekávání, 

že bude akceptován jako člen; jedinec se často hluboce identifikuje se skupinovými 
cíli a normami; často cítí potřebu dokazovat, že je členství hoden; součástí přijetí 
mohou být různé přijímací obřady, zkoušky a rituály – jejich cílem je prověřit nového 
člena a zároveň urychlit jeho adaptaci ve skupině; referenční skupiny mohou být 
otevřené a uzavřené; do otevřené skupiny se mohou lidé dostat a opustit ji kdy chtějí; 
opuštění uzavřené skupiny může být trestáno (např. různé sekty, gangy)
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