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Skupinové roly a štruktúra skupiny 

 

Pozície v skupine z hľadiska akceptácie – odmietania: 

1. Populárny člen (príťažlivý pre väčšinu) 

2. Obľúbený člen (príťažlivý pre mnohých) 

3. Akceptovaný (príťažlivý pre časť skupiny, ostatným nevadí) 

4. Trpený člen 

5. Mimostojaci člen 

 

Pozície v skupine z hľadiska uznania – dešpektu: 

1. Podporovaný člen (jeho sebapresadzovanie je akceptované) 

2. Odmietaný člen (rád by sa presadil, skupina mu to nedovolí) 

3. Prehliadaný člen (chcel by sa presadiť, nevie to, skupina ho nevidí) 

4. Izolovaný člen (nechce sa presadiť, skupina ho tiež neakceptuje) 

 

Pozície v skupine z hľadiska osobnej prestíže (moci): 

1. Dominantný člen (vodca) 

2. Aktívny člen (pomocník vodcu) 

3. Závislý člen (podriaďuje sa) 

4. Pasívny člen 

5. Okrajový člen 
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Skupinové roly: 

1. Roly viazané na sociometrický status 

a. Alfa – neformálny vodca skupiny, najaktívnejší, najvplyvnejší, skupina ho akceptuje 

b. Beta – poradca vedúceho skupiny, expert, má špecifické vedomosti 

c. Gama – bežný člen skupiny, ničím nevyniká, je pasívny 

d. Omega – outsider, v skupine neobľúbený, okrajový člen 

 

2. Roly podľa príťažlivosti člena 

a. Hviezda – priťahuje najviac pozornosti 

b. Miláčik – najobľúbenejší člen 

c. Akceptovaný člen 

d. Čierna ovca – neobľúbený člen vďaka svojej odlišnosti 

e. Obetný baranček – člen, na ktorého sú zvaľované neúspechy a problémy skupiny 

f. Šašo – odvádza napätie 

g. Opozičník – vytvára protipól najmä formálnemu vodcovi skupiny 

 

3. Roly výkonové, resp. tímové 

a. Novátor – kreatívny člen tímu, má fantáziu, rieši problémy orginálne 

b. Priekopník – je komunikatívny, nadšený, nadväzuje kontakty 

c. Koordinátor – dôveryhodný, rešpektovaný, koordinuje, stmeľuje činnosť, podporuje 

rozhodovanie 

d. Pozorovateľ – pokojný, skôr stojí bokom, má  schopnosť strategického úsudku, zapája sa 

len občas 

e. Spoluhráč – príjemný, priateľský, kooperujúci, pomáhajúci, chápavý 

f. Realizátor – disciplinovaný, spoľahlivý, presný, obhajuje chyby a nedostatky, stráži čas 
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g. Špecialista – angažovaný, poskytuje know how 

h. Dobyvateľ – dynamický, otvorený, vnáša napätie, mierne agresívny, provokuje, zdoláva 

prekážky 

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 
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