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Groupthink 
 

 

 

Naivná predstava opisuje ideálny tím ako skupinu ľudí, ktorí si neprotirečia, nikdy medzi sebou 

nemajú nijaké konflikty, so všetkým súhlasia a vo všetkom sú jednotní. Jednota cieľa sa v tejto 

pomýlenej predstave zamieňa za jednotu myslenia. Tímová potreba súdržnosti a vzájomného rešpektu 

sa zamieňa za poslušnosť a nekritizovateľnosť spoločných rozhodnutí tímu. 

 

Na to, aby bol tím tímom, potrebuje vzájomnú podporu a dôveru členov, ale rovnako aj slobodu 

vyjadrovať kritiku a nesúhlas. Potrebuje i súťaž ideí, ktorá vytvára predpoklad, že pri rozhodovaní o 

záležitostiach tímu sa bude posudzovať viacero možností, a tak sa utvorí východisko pre to najlepšie. 

Tím je vzdialený romantickej predstave o skupine usmievajúcich sa, vzájomne do seba zamilovaných 

ľudí, ktorí sa nehádajú a vždy sa na seba tešia. Naopak, takýto stav by mohol byť zhubný pre výkonnosť 

a dlhodobé fungovanie tímu. Skupina sa môže dopúšťať chýb nielen na základe pasce príliš 

autoritatívneho vedenia lídra. Rovnakým nebezpečenstvom je stav, keď je najvyššou hodnotou skupiny 

jej vzájomnosť, kohézia a všeobjímajúca pohoda. 

 

Chorobný jav chybného uvažovania, ktoré vyplýva z falošnej atmosféry „tímovej jednoty", nazval 

Irving Janis fenoménom groupthink. („Groupthink" doslova znamená „skupinové myslenie". 

Výstižnejšie by však asi bolo hovoriť o skupinovej zaslepenosti alebo o démonovi skupinového 

súhlasu.) K tomuto javu dochádza vo vysoko súdržných tímoch, kde členovia držia spolu natoľko, že sa 

začínajú uzatvárať pred vplyvmi zvonku. Komentáre k práci, odporúčania a spätnú väzbu považujú za 

útok či hrozbu pre tím. Prejavy, ktoré sú za normálnych okolností pre tím zdravé, sa vystupňujú do tej 

miery, že začínajú tímu škodiť.  

 

Uveďme osem najznámejších prejavov tohto javu a ilustračné výroky, ktoré ich charakterizujú: 

 

1. Zmysel pre solidaritu: Vedie členov skupiny až k tomu, že uprednostnia solidaritu pred komplexným 

pohľadom, ktorý by znamenal rozdielnosť náhľadov a spory.  

„Roky sme sa nehádali, spolu sme začínali, vždy sme sa mali radi a mysleli sme rovnako, a 

teraz nás chce niekto rozbiť. Ľudí, čo majú iný názor a vnášajú sem konflikty treba radšej z 

tímu vylúčiť skôr, než sa začneme hádať ako na trhovisku.../“ 

 

2. Strata kritického myslenia: Začína sa vyskytovať v skupinách, ktoré príliš držia spolu.  

„To, čo robíme, musí vyjsť. Určite to nemá chybu, a keby si to aj niekto náhodou myslel, netreba 

ho počúvať. Projekt, do ktorého sa púšťame, je proste dokonalý..." 

 

3. Ilúzia nezraniteľnosti: Na základe doterajších úspechov si skupina začne nekriticky nahovárať, že 

má vo všetkom pravdu a že si môže dovoliť riskovať. 
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 „Vždy nám ten grant schválili, už nás poznajú, vedia, že robíme dobrú prácu. Ten grant nám 

dajú, aj keď projekt nebude napísaný najprecíznejšie." 

 

4. Spoločné stereotypy o oponentoch: Skupina si všetkých oponentov predstavuje ako nepriateľov, 

pretože obraz spoločného nepriateľa posilňuje súdržnosť. 

 „Určite nám závidia, neprajú nám, chcú nám zle. Prečo by nás tak tvrdo kritizovali? Netreba 

ich počúvať, zákerníkov..." 

 

5. Vyhranené racionalizácie: Skupina akoby strácala súdnosť. Aby nemusela byť konfrontovaná s 

faktom, že nemá pravdu, vypracuje si dokonca i na hlavu postavené zdôvodnenia, prečo postupuje 

správne, tzv. racionalizácie.  

 „Je pravda, že doteraz sme nikdy nepracovali na projektoch, ktoré priamo pomáhali 

postihnutým deťom a nemáme toľko praktických ani teoretických skúseností ako iné 

charitatívne organizácie. Ale my ten projekt zvládneme veľmi dobre, lebo mnohí z nás majú 

deti a vedia, čo deti potrebujú, každý z nás bol dieťaťom a rozumie, čo dieťa chce, navyše, 

znevýhodnené dieťa potrebuje lásku a cit ako zdravé, len o niečo viac..." 

 

6. Pláštik moralizovania: Zabezpečuje sa vnútroskupinovou podporou. Skupina si začína nahovárať 

moralizujúce vysvetlenia, ktoré by mali ospravedlniť aj  tie kroky a rozhodnutia, ktoré sú na 

hranici spoločenských a etických noriem. 

 „Za normálnych okolností si nemôžeme natoľko zvyšovať odmeny, ale toto bola skutočne 

výnimočná situácia. To uzná každý, kto vidí zblízka do veci. Iba neinformovaní ľudia zvonku to 

nemôžu pochopiť/“ 

 

7. Autosugestívne prispôsobovanie si reality: Nastáva v momente, keď skupina presvedčí samu seba, 

že aj ostatní ľudia a inštitúcie musia vnímať situáciu tak ako oni. „Peniaze na prieskumy potrieb 

sú v tomto prípade luxusom. Vieme, kde sú skutočné potreby našich potenciálnych klientov, je 

to jasné a oni to tiež tak cítia. Keď sa s nimi rozprávame, nepovedia to síce presne týmito slovami, 

ale ich odpovede vyznievajú jednoznačne." 

 

8. Ilúzia jednomyseľnosti: Vytvára sa vo vnútri skupiny tak, že v určitom momente má každý pocit, 

že predložený názor skupina prijíma. Kto má odlišný názor, začne o ňom pochybovať  a radšej sa 

ani neozve, aby nenarušoval skupinovú jednotu. „Chcel som niečo podotknúť, ale myslím si, že sa 

tomu ani netreba venovať, teraz som si nie celkom istý, či boli moje informácie správne. V podstate 

som chcel povedať len toľko, že som rád, že sa tak rýchlo blížime k cieľu a riešenia sú také zrejmé..." 

 

Javu „groupthink" sa pripisujú aj chybné skupinové rozhodnutia s katastrofálnymi dôsledkami, 

akým bolo, napríklad, zanedbanie všetkých výstrah pri vystrelení raketoplánu Challenger. Skupina 

konštruktérov a riadiaci štáb sa natoľko nechali učičíkať vlastnou predstavou dokonalosti, že vytvorili 

atmosféru, v ktorej nebolo vhodné spochybňovať istý úspech raketoplánu Challenger, a prepočuli 

kritické hlasy. Aj to bola jedna zo závažných príčin katastrofy, ktorá krátko po Štarte spôsobila smrť 

ôsmich kozmonautov a nedozernú ekonomickú škodu. V tímoch v neziskovom sektore hrozí jav 

groupthink hlavne v kamarátskych skupinách, ktorým sa darí, a neuvedomia si, že okrem spokojnosti 



   

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku  Vysoko efektívne učenie 

3 

 

Škola pre 21. storočie 

je dôležitý aj ich výkon. Ak medzi sebou začujú podobné výroky, ako sme uviedli vyššie, rnali by sa 

zastaviť a opýtať sa: Je to skutočne tak? Neklameme sami seba? 

 

Jav groupthink sa môže prejavovať aj v celom spoločenstve. Takýto jav sa zvykne označovať aj ako 

kolektivistická ignorancia. V patologicky fungujúcej spoločnosti tajne porušuje hlásané pravidlá 

väčšina spoločnosti. Vzniká dvojaký život - verejný, ktorý sa pridržiava hlásaných noriem, a súkromný, 

sprevádzaný utajovaním a pocitmi viny. Podobne ako v rozprávke o cisárových nových šatách spočíva 

cesta z tohto spoločenského marazmu v tom, že sa niekto odváži hovoriť nahlas o sebe, o svojom 

vnímaní skutočnosti, a tak pomôže ostatným urobiť to isté.  

 
Zdroj: J. Čítanka pre neziskové organizácie, PDCS, 1998 

 


