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Päť fáz skupinovej dynamiky (štart, kvasenie, vyjasnenie, diferenciácia, rozchod) 

 

Skupina sa formuje v piatich fázach: 

 

1. Štart - v tejto fáze skupina určuje úlohu, ktorú musí splniť a formujú sa v nej základné 

medziľudské vzťahy, 

2. Kvasenie - v tejto fáze sa koriguje úloha a vznikajúce problémy vyvolávajú zmeny vnútri skupiny 

alebo konflikty, 

3. Vyjasnenie - tu dochádza k rozvoju súdržnosti skupiny, k rozvinutiu koordinácie, noriem 

konania a k identifikácii členov skupiny. Formovanie noriem znamená, že sa sformovali spoločné 

očakávania a v dôsledku toho sa zlepšil spôsob sociálnej komunikácie. 

4. Diferenciácia - je to výkonová fáza skupiny. Dochádza k plneniu cieľov, ktoré sa očakávali a pri 

jej vzniku. V skupine dochádza k vertikálnej hierarchizácii členov (vzťahov nadriadenosti a 

podriadenosti), a to na základe ich prínosu pri realizácii skupinového cieľa. 

5.  Rozchod - po splnení úlohy skupina môže zaniknúť.  

 

Belz a Siegrist opisujú vývoj skupiny v štyroch štádiách: 

1. Štádium prvého kontaktu – skupina sa začína formovať, členovia sa navzájom oťukávajú, 

oťukávajú vedúceho skupiny, v kontakte sú zdržanliví, rozhodujú sa ku komu sa prihovoria 

a ku komu nie. Sú závislí od vedúceho, do úloh sa púšťajú opatrne.  

2. Boj o moc a kontrolu – členovia skupiny sú smelší v prejave a nadväzujú kontakty, 

vytvárajú podskupiny s cieľom získania moci. Tvoria sa neformálne zákonitosti fungovania 
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podskupín. V tejto fáze skupiny nie je veľká vôľa spolupracovať, členovia chcú skôr 

individuálne vyniknúť.  

3. Vyjasnenie, dôvera, zblíženie -  objavuje sa väčšia ochota spolupracovať, ubúda súperenie 

a konkurovanie si. Členovia sa udomácnili, cítia sa bezpečne, majú svoje miesto. Skupina je 

funkčná a schopná pracovať na stanovených cieľoch. Skupina ochotne pracuje na 

spoločných úlohách, členovia vyjadrujú svoje názory a preberajú zodpovednosť. 

4. Diferenciácia, účinné konanie -  členovia skupiny prijímajú seba aj ostatných v rôznych 

roliach, vzájomne sa podporujú, vzniká súdržnosť, bezpečná atmosféra, jasná je orientácie 

na ciele, ktorá má skupina naplniť. 

Tyson opisuje tri štádiá vývoja skupiny: 

1. Chaotické štádium -  skupina má na začiatku tendenciu sa priamo vrhnúť na riešenie úloh. 

Nevenuje pozornosť plánovaniu riešenia úloh. Hovoria všetci, nikto nepočúva. Medzi 

členmi vzniká veľa napätia, nedorozumení a konfliktov. 

2. Formálne štádium -  skupina sa snaží eliminovať chaos. Usiluje sa usporiadať, zomkne sa, 

spolupracuje, rešpektuje vedúceho. Objavujú sa skupinové roly. 

3. Neformálne štádium – skupina sa oslobodzuje od pevnej štruktúry minulého obdobia. 

Upúšťa od formalizovaných postupov a pravidiel. Koordinácia je menej direktívna. Vytvára 

sa tím.  

Zdroj: 

1. http://orchis.brontosaurus.cz/akce/ohb0506/dynamika_socialni_skupiny_tisk.pdf 

2. Oravcová, J.: Sociálna psychológia, UMB Banská Bystrica, 2004 

3. Hermochová, S.: Skupinová dynamika – interaktivní hry. Aisis, 2008 


