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Sociální skupina 

je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 

 

 je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se 

doplňující a podmiňující role;  

 

skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, 

což je odděluje od samotných jedinců  

 

členy skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, 

vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost.  
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 Od svého narození je člověk členem nějaké 

skupiny  

 

 

 Skupinová příslušnost provází člověka po 

celý život a projevuje se v jeho chování, v jeho 

citech a myšlení  

a to i tehdy, když si to sám neuvědomuje 

 

 

To, že člověk nežije ve společnosti 

osamoceně, ale v závislosti na jiných osobách, 

utváří jeho život a psychiku 

http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=15640566&img_type=1
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Druhy sociálních skupin 

Podle velikosti 

- malé 

- velké 

 

Podle povahy vazby mezi členy 

- primární 

- sekundární 

 

Podle pozic členů a jejich vzájemných práv a povinností 

- formální 

- neformální 

 

Podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat 

- členské  

- nečlenské 



DUM číslo: 18 
Sociální skupina 

Strana: 6 Sociální skupina 

Střední škola grafická Brno 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Podle přesvědčení člena skupiny o svém členství 

 „in-group“ skupiny (individuum se považuje za člena skupiny a užívá 

v souvislosti s ní výrazu MY) 

 

  „out-group“ skupiny (člověk necítí s příslušnou skupinou zhola nic 

společného, distancuje se od těch,                                                                             

které označuje výrazem ONI) 
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Vliv skupiny na členy 

 
Příznivý vliv skupiny 

 

• Ovlivňuje vlastnosti jedince 

• Vede k osvojení si nových dovedností a vědomostí 

• Učí lepší spolupráci a komunikaci s druhými 

• Psaná i nepsaná pravidla chování, normy 

• Skupina rozlišuje vhodné a nevhodné chování 

• Případně určuje odměny a tresty 
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Nepříznivý vliv skupiny 

 

 

• Nekritické přijímání názorů skupiny 

• Vzdání se svého vlastního názoru 

• Podlehnutí tlaku skupiny ( účast na akcích s nimiž nesouhlasí ) 

 

 

• Predelikventní party 

• Náboženské sekty 
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