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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia bola „Sociálne vzťahy, skupiny, roly, pozície“. Členovia klubu sa na začiatku 

oboznámili s problematikou skupiny a jej vzťahov. Následne dôkladne analyzovali jednotlivé školské 

triedy a postavenie jednotlivcov v nich. V závere stretnutia sa dohodli a ďalšom skúmaní jednotlivých 

tried a prípadnom doplnení vytvorenej analýzy. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

V úvode stretnutia sa členovia klubu zoznámili so základnými faktami o skupine, jej spoločnými znakmi 

a usporiadaním, ktoré pre nich pripravila riaditeľka školy. 
 

Skupina je združenie dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sledujú spoločné ciele, majú rovnaké alebo 

podobné názory, či záľuby. Ich spoločným cieľom je zdieľanie svojich záujmov a ich spoločné 

zdokonaľovanie či rozširovanie. Skupina pomáha jednotlivcovi zaradiť sa do spoločnosti a jej diania. 

Spoločnými znakmi skupiny sú:  

- Skupinová identita – vnímanie konkrétnej skupiny ako združenia zoskupujúceho ľudí s istými 

záujmami či záľubami. 

- Spoločné činnosti – spoločné aktivity, ktoré vykonávajú všetci členovia. V rámci skupiny sú 

rozdelené podľa statusu či role jej jednotlivých členov. 

- Spoločné ciele – jedna z najdôležitejších podmienok existencie skupiny je splnenie či postupné 

napĺňanie spoločných cieľov. 

- Vnútorná štruktúra – prerozdelenie povinností v zmysle splnenia spoločných cieľov a 

spoločného rozvoja.  

Usporiadanie skupiny súvisí s jej členmi, ich sociálnym statusom, spoločenskou rolou, vzťahmi a cieľmi, 

ktoré majú v rámci skupiny dosiahnuť. Štruktúra skupiny je pri tom iná v malých skupinách a vo väčších 

skupinách. V malých skupinách, ktoré majú dvoch alebo troch členov, je postavenie členov väčšinou 

rovnocenné. Vo veľkej skupine s viacerými členmi je potrebná tzv. deľba práce. Tá so sebou prináša 

viacero funkcií a tým aj rozdielny vplyv jednotlivých členov v rámci skupiny. Niektorí členovia majú z 

titulu svojej funkcie väčší vplyv na dianie v skupine ako všetci ostatní. Toto štruktúrovanie je v každej 

skupine iné: 

- Vodca (a jeho pomocníci) – je hlavná osobnosť skupiny, ktorá aj so svojimi pomocníkmi 

(zástupcami a radcami) vedú skupinu a určujú jej smerovanie aj jej činnosti 

- Nasledovníci – pomáhajú vodcovi aktívne vykonávať svoju funkciu. Veľmi dôležitá je dôvera, 

ktorú vkladá vodca do svojich nasledovníkov. Spolieha sa na ich činnosť, lebo na nich je 

postavený rozvoj skupiny a dosahovanie cieľov. 

- Súputníci – ľudia na skupinu naviazaní, sledujúci jej činnosť a aktívne zapájajúci do jej diania. 

- Okrajoví členovia – o skupinu sa moc nezaujímajú, sú jej členmi, ale nie sú v rámci nej aktívni. 

 

V zmysle uvedeného rozdelenia, venovali sa v druhej časti stretnutia členovia klubu rozboru školskej 

komunity. Spoločne analyzovali jednotlivé triedy a snažili sa identifikovať postavenie jednotlivcov 

v nich. Následne sa spoločne dohodli na bližšom skúmaní jednotlivých rolí v triedach a na budúcom 

doplnení analýzy podľa potreby. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa spoločne dohodli na bližšom skúmaní jednotlivých rolí v triedach a na budúcom 

doplnení analýzy podľa potreby. 
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