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Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během přerušení 

řádné výuky od 23. 11. do 1. 12. 2020. 

1. A  

Pozorně si přečtete následující text a pokuste se porozumět základním 

pojmům, kterými jsou: 

Sociální útvar a skupina, dav, shluk; složení skupiny, primární skupina, rodina, 

funkce rodiny, monogamie, polygamie 

Popřemýšlejte o tom, jaké vlastnosti by měl mít vůdce skupiny, jaké je vaše 

postavení ve skupině třídy. Zkuste si uvědomit, které faktory se nejvíce, 

podle vás, podílejí na tzv. krizi klasické rodiny. 

Sociální útvary a skupiny  

Sociální útvar = uskupení lidí, mezi nimiž existuje nějaký vztah nebo jsou spojeni nějakým 

společným znakem.  

Útvarů existuje celá řada, nejčastější bývají sociální skupiny.  

Sociologové rozlišují sociální útvary: 

sociální kategorie: skupina lidí, která má nějaký společný, shodný znak (pohlaví)  

soc. agregát: skupina lidí, která sdílí společný prostor (obyvatelé jednoho města) 

shluk: krátkodobé seskupení lidí na jednom místě („čumilové“ dopravní nehody)  

dav: zvláštní druh soc. agregátu 

skupina osob, které se shromáždily na jednom místě na základě stejného podnětu; dav se 

podobá rozbouřenému živlu, který smete vše, co mu přijde do cesty, v davu člověk ztrácí 

svoji individualitu a nechává se strhnout skupinovými emocemi  

dav nelze rozumně řídit, může je však ovládnout charismatický jedinec  

Typy davů:  

                   1) sociálně strukturovaný: skupina lidí, která sdílí společné místo a zájem - tento 

dav je povolený (sportovní fanoušci, posluchači na koncertě,…)  

                   2) náhodný: lidé sdílejí stejné místo i zájem, ale neplánovaně (panické, divácké, 

znepříjemňující – nával v autobuse, nákupní horečka)  



                   3) nezákonný: lidé spojeni místem i zájmem, ale chovají se nezákonně (lynčování, 

rozbíjení výloh …)   

Společenská  skupina: spojení lidí nějakou vazbou (vztahem) 
Vztahy formální - vymezené pravidly, pravidla dána mocenskou autoritou; lidé mají přesně 

vymezeno, jak se chovat; musí vykonávat jistou úctu nadřízeným  

Vztahy neformální- založené na citech a známostech; většinou nejsou hierarchizovány, osobní 

pomoc  

Znaky skupin  

členové vykonávají společnou činnost a směřují k nějakému cíli 

 v rámci skupiny jsou vymezeny určité pozice a role  

každá skupiny má své hodnoty a normy a svůj systém sankcí 

 každý člen má vědomí příslušnosti ke skupině  

každá skupina má své tzv. stereotypy (tendence vnímat někoho nebo něco podle neověřené 

zafixované představy)  

Rozdělení skupin  

a) podle velikosti: 

 – malé (3 až 50 jedinců) 

- středně velké (stovky až 3000 – armáda)  

- velké (tisíce až miliony – obyvatelé ČR)  

b) podle stability – krátkodobé  

                              - dlouhodobé  

c) podle převládajících vztahů  

– formální (organizace) 

- neformální (bez závazných regulí) 

d) podle původu vztahu ve skupině  

– primární (např. rodina) 

 - sekundární (např. členové kroužku) 

e) podle příslušenství ke skupině  

– vlastní (členské) in-group, spojeny s výrazem MY   



- cizí (nečlenské) out-group, výraz ONI  

Referenční skupina = jedinec nemusí být jejím členem, ale bere si tuto skupinu jako vzor, 

přizpůsobuje se této skupině vzhledem i názorem identifikuje se s ní, chtěl by případně být 

členem.  

Doplňkové dělení  

podle exkluzivity skupiny 

 – kladou vysoké nároky na přijetí nových členů  

podle vstupu  

- otevřené  

- uzavřené (sekty)  

Členové ve skupině nemají zpravidla stejné postavení, jejich obliba není stejná 

Je možno zjišťovat tyto druhy vzájemných vztahů : 
vzájemná lhostejnost, sympatie a lhostejnost, lhostejnost a sympatie, vzájemná sympatie, 

antipatie a lhostejnost, lhostejnost a antipatie, vzájemná antipatie, sympatie a antipatie, 

antipatie a sympatie.  

Složení skupiny 
vůdce (základem charisma + schopnost naslouchat, rozhodovat a vést) 

 hvězdy (sympatické a přitažlivé pro větší část dané skupiny) 

vlivné osoby, experti (vůdčí typy, jejichž názory a doporučeními se řídí většina) 

„šaškové“ 

„obětní beránci“ 

akceptované osoby (větší část skupiny je přijímá) 

trpěné osoby (jen malá část skupiny je akceptuje) 

 mimostojící, opomíjené a izolované osoby (nikdo ze skupiny je neakceptuje).  

Spolupráce ve skupině, podoba a rozdělení pozic a rolí je dána úkolem nebo cílem, který 

skupina plní. Zásadní bývá úloha vůdce. 

 Dvě základní podoby práce ve skupině: 

a) hierarchický model  

– založen na podřízenosti a nadřízenosti 



- každý má přesně stanovené místo a úkoly   

- vůdce úkoly zadává, ale může i trestat  

b) synergický (sbíhavý) - založen na vzájemné spolupráci mezi všemi 
každý jedinec řídí sám sebe, zároveň se ale dobrovolně přizpůsobuje ostatním členům 

skupiny; nejsou dána žádná přímá pravidla, každý člen pomáhá tvůrčím způsobem řešit 

problémy  

 

Primární skupina  

- lidé, s nimiž navozujeme bezprostřední vztahy 
většinou se jedná o nejužší rodinu (rodinu nukleárního typu), někdy i o sousedy a dětské 

vrstevnické skupiny  

Primární skupina hraje zásadní roli v socializaci.  

Rodina = malá, neformální, primární sociální skupina 
- skupina jedinců, mezi nimiž existují příbuzenské a citové vztahy 

 - bývá považována za nejdůležitější sociální  skupinu a tvoří základní prvek společenské 

struktury  

Funkce rodiny:  

- bilogicko-reprodukční (děti, pokračování rodu) 

- ekonomická 

 

- socializačně-výchovná 

 - emocionální  

- utváření životní perspektivy 

V minulostí plnila rodina více funkcí:   

např. obrannou, vzdělávací, starala se o nejstarší členy …                                                   

Dnes tyto funkce často naplňuje stát, důsledkem je,  spolu s jinými faktory,  postupný rozpad 

klasické rodiny.  

Dělení rodin  

(ne)úplná  

patriarchální (hlavní role muže) 

matriarchální (hlavní role ženy) 



rovnostářská  

Podoby (formy) rodiny 
 a) monogamie 

b) skupinové manželství  

b) polygamie  - polygynie – dodnes v islámu ( jeden muž musí zabezpečit všechny své čtyři 

ženy  stejnoměrně)    

                        - polyandrie – 1 žena a více mužů  

c) bigamie (u nás zákaz – odnětí svobody až na 2 roky)  

Problémy dnešních rodin: 

 

vysoká rozvodovost   

neúplné rodiny (chybí jeden z rodičů)  

nedostatek času na děti (kompenzace drahými dárky, různými „výhodami“,…)  

„nechtěná“ těhotenství  

domácí násilí 

nevyzrálost manželů 

citový chlad 

rozdílné životní cíle i hodnoty 

změna rolí v manželství 

změna postavení ženy ve společnosti 
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