
24 B Co je sociální skupina – znaky, dělení

Sociální skupinou rozumíme určitý počet lidí: 

• kteří se vzájemně znají

• mezi nimž dochází k interakci ( vzájemnému působení )

• mezi nimiž se vytvářejí vzájemné vztahy

• u kterých se vytvářejí podobné či shodné názory, postoje, cíle, hodnoty,…

Účinné fungování a uchování existence takovýchto seskupení  zajišťují neformální 

skupinové sociální normy či formálně stanovená pravidla a relevantně stabilní formy 

kontroly jejich dodržování. 

Dělení sociální skupin: 

1. Podle velikostí:

a) malé skupiny – minimálně 2 lidé, maximálně 30 – 40 lidí

Znaky: sdružení, které má společné cíle

• dochází ke vzájemné komunikaci a vzájemnému 

ovlivňování jejich členů 

• existence společenských norem upravující chování a 

činnost členů skupiny

• vytvoření struktury sociálních pozic a rolí

b) velké skupiny – neplatí pro ně vzájemná znalost členů skupiny, vzájemná 

interakce apod.

• jedná se např. o národy, etnické skupiny, politické a 

společenské organizace, územní celky, příslušníci 

oficiálních institucí – armáda,..

• členem velké skupiny může být jedinec bez vlastního 

přičinění nebo na základě vlastního rozhodnutí – politická 
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2. Podle toho které potřeby člověka skupina uspokojí:  

• skupiny primární – hlubší citové vztahy a vysoký stupeň soudržnosti, který 

vyplývá z hloubky těchto emociálních vazeb. Typickou primární skupinou je 

rodina, která uspokojuje základní potřeby člověka – biologické, bezpečí, lásky

• skupiny sekundární – vznikají jako důsledky realizace určitých cílů, zájmů, 

úkolů,…Mohou se vytvořit i hlubší citové vztah, ale nejsou tak silné a trvalé 

jako u primární skupin ( sportovní klub, pracovní skupina,…) 

3. Podle způsobu vzniku:  

• skupiny neformální - vznikají spontánně na základě osobních sympatií 

jejich členů, společných zájmů,… Plní především osobní cíle. Jejich 

fungování nebývá většinou upravováno nějakými vnějšími normami či 

pravidly

• skupiny formální – bývají vytvářeny z vnějšku  společenskými 

institucemi a plní především nadosobní společenské cíle např. vzdělání 

mladé generace, výroby určitého předmětu, společenské potřeby,… 

Typickou formální skupinou je např. školní třída, pracovní skupina,.. 

4. Další klasifikace:  

• skupiny členské – jedinec je členem skupiny

• skupiny referenční – jedinec není ve skupině, ale chtěl by být

• skupiny vlastní – zdůrazňuje vědomí  - „my“

• skupiny nevlastní – jsou „ti druzí“ – posuzování členů jiných skupin na základě 

předsudků

• přirozené skupiny – vznikají a působí v běžných životních podmínkách

• experimentální skupiny – vznikají za účelem experimentu v laboratořích
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