
103 

Poznámky k teórii ľudského potenciálu 
a niektorým nevyužívaným zdrojom jeho skrytého 

bohatstva 
 

Anna Tokárová 
 
 Abstrakt: Príspevok sa zaoberá teoretickými otázkami  rozvoja indi-
viduálneho a sociálneho potenciálu, poukazuje na jeho rozvojové mož-
nosti a bariéry v procese práce. Uvádza príklady zásad  personálnej  
práce v súčasných podmienkach  globálnej hyperkonkurencie,  kedy  sa  
zvyšujú nároky na  konanie a výkon  človeka. Poukazuje na potrebu  vy-
užívať nielen osvedčené, ale aj netradičné metódy rešpektovania vnútor-
ných síl človeka. 
 
 Abstract: The contribution deals with the theoretical problems of the 
development of individual and social potential, points out its develop-
ment opportunities and barriers in the course of work. It offers the 
examples of the principles of personal practices in contemporary condi-
tions characterised by global hypercompetition and increasing demands 
on behaviour and performance. It emphasizes the need for utilisation of 
not only approved, but also non-traditional methods of respecting the 
inner power of people. 
   
 Kľúčové slová: potencialita, ľudský potenciál, sociálny potenciál, 
individuálny potenciál, intuícia  biorytmus.  
       
 1. Všeobecne sa pod pojmom potenciál rozumie celková 
schopnosť, spôsobilosť k výkonu, možnosť.  Pojem potenciál  (z lat. 
potentia,  sila)  je  vedecká  kategória funkčná  najmä v prírodo-
vedných a technických  odboroch.1  Holistická a synergetická para-
digma novej prírodovedy inšpirovala a inšpiruje aj k skúmaniu so-
ciálnych súvislostí potenciality a potenciálu. Pojem potenciál sa 
stále viac používa aj v prognostike, urbanizme,  ekonomike a ďal-
ších vedách,  ako nástroj modelovania  a empirických analýz fun-
govania systémov a procesov. K vedám, ktoré  môžu významným 
spôsobom  prispieť k rozvoju a aplikácii všeobecnej teórie poten-
ciálov  v procesoch  zameraných na optimalizáciu  vývinových tra-

                                                 
1 Vo fyzike sa používa ako veličina používaná pri  opise niektorých polí vektorového 
charakteru, napr. silových  polí elektrických, gravitačných a pod. Definuje sa ako 
funkcia  niekoľkých nezávisle premenných, ktorej parciálne derivácie  podľa týchto 
premenných majú bezprostredný fyzikálny význam   (Pyramída, l983, s. 4665). 
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jektórií  a  dynamiky spoločenskej praxe patria aj vedy o výchove, 
sociálnej pomoci, personálnej práci ai.  
 Pojmy  sociálny potenciál a ľudský potenciál  sú v blízkom 
vzťahu k pojmu vitalita a potencialita. V spoločenských a prí-rod-
ných vedách (vo filozofii, sociológii, biológii  apod.)  sa pojem vita-
lizmus poníma ako kategória na objasnenie životnosti organizmov 
pôsobením endogénnych nehmotných faktorov, ktoré ich oživujú  
ako neformatívna tvorivá sila, vnútorný "nápor k forme".2  
Potencialita  sa definuje ako cieľová funkcia činnosti  človeka, sku 
pín  a spoločnosti.  Prívlastok potenciálny vyjadruje "daný v mož-
nostiach, vo  vlohách, ktoré sa môžu rozvinúť v schopnosť" (Iva-
nová - Šalingová, Malíková, l979, s. 702). 
 V sociologickej literatúre  je tendencia k tvorbe  ucelených teo-
retických koncepcií,  ktoré by  umožnili  analyzovať praktické prob-
lémy sociálneho rozvoja  z aspektu  dynamizácie vnútorných zdro-
jov – skrytých rezerv jednotlivca, skupín i spoločností ako celkov. 
Pojem potenciál funguje v sociológii ako systémová  kategória na 
označenie optimálnej  (teoretickej alebo reálnej)  hodnoty, ktorú je 
možné dosiahnuť vzhľadom na relevantnú  skutočnosť alebo cieľ.3  
Pojem potenciál sa spravidla používa vo  väzbe na sociálnu alebo 
individuálnu aktivitu. Vyjadruje  disponibilný energetický fond, 
sociálnu alebo  individuálnu silu potrebnú na dosiahnutie určitého 
cieľa. V procese poznávania, kultivácie a uplatnenia ľudských zdro-
jov  v  spoločenskej reprodukcii  pojem potenciál vyjadruje pred-
poklad a výsledok  ľudských činností. 
 Sociálny potenciál ako sociologický pojem má svoj exogénny 
(makrosociologický a makrosociálny) a endogénny (mikrosociolo-
gický a mikrosociálny) kontext.  V makrosociálnom, širšom výz-
name  sa vzťahuje na vyjadrenie skrytých síl takých sociálnych 
systémov ako je  štát, národ, inštitúcia (rodina, organizácia a pod). 
Je súhrnnou sociálnou  hodnotou, ktorá vyjadruje mieru možností 
a vzájomnej  súčinnosti  čiastkových (parciálnych) vlastností, akti-
vít a  foriem života. Napríklad sociálny potenciál určitého štátu je 
daný synergiou vedeckého, kvalifikačného, ekonomického, finanč-

                                                 
2 V sociológii sa problematika  vitality  spája napr. s otázkou vitality národa, ktorá 
sa vníma ako jeho  schopnosť  riešiť spoločenské problémy svojho života, schopnosť  
napredovať v dejinách prekonávaním objektívnych  a subjektívnych prekážok  
(Suchý, l993). 
3 Napríklad potenciál jednotlivca človeka stať sa ministrom, potenciál slovenskej 
spoločnosti dosiahnuť optimálne výsledky v oblasti zdravia mladej generácie a pod. 
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ného, zdravotného, demografického, urbanistického a ďalších čiat-
kových potenciálov. Ďalšími odvodenými alebo súvisiacimi  po-
jmami, ktoré sprostredkujú niektoré makrosociálne aspekty, napr. 
ekonomického reprodukčného procesu sú: ľudské zdroje, ľudský 
faktor, ľudský činiteľ, ľudský kapitál,  pracovná  sila, v právnych 
vzťahoch pojmy subjekt práva, fyzická osoba,  právnická osoba.  
 V mikrosociálnom význame  sa  pojmy potencialita a vitalita 
spájajú s jednotlivcom a jeho životnými okolnosťami. V tomto 
zmysle je možné synonymicky  používať viaceré pojmy:  individu-
álny potenciál, osobný (osobnostný) potenciál alebo ľudský po-
tenciál.  Uvedené pojmy   vyjadrujú  predpoklady pre funkčnú so-
ciálnu hodnotu ľudského jedinca, predpoklady pre jeho uplatnenie 
v socio-kultúrnych vzťahoch.  M. Potůček (l989, s. 327) definuje 
ľudský potenciál ako sústavu dispozícií a sklonov človeka 
k činnostiam a k existencii vo  vzťahoch. Zdôrazňuje, že pri skú-
maní vzájomných vzťahov spoločenských podmienok a ľudských 
indivíduí nestačí, aby  predmetom výskumu bol človek ako taký, 
ale človek pripravený  k činom a vstupujúci do sociálnych vzťahov.  
Preto kategória  ľudský potenciál je v relácii s kategóriou človek 
odvodenou  a významovo užšou kategóriou.   
 Individuálny potenciál vyjadruje existenciu (alebo neexistenciu) 
vlastností človeka, ktoré môžu (ale nemusia) byť nejakým spô-
sobom rozvinuté a spoločensky uplatniteľné a  využiteľné. Sú to 
potenciálne možnosti a skryté zdroje konkrétneho človeka,  reali-
zovať a uspokojovať vlastné i spoločenské potreby alebo schopnosť 
vytvárať predpoklady pre  ich budúce uspokojovanie.  Individuálny 
potenciál ako súbor dispozícií je determinovaný nielen bio-psy-
chicky, ale aj  sociálne.  Je to hodnota, ktorá sa formuje v procese 
individuálnej (osobnostnej) a rodinnej  genézy, v každodenných 
procesoch a udalostiach sociálneho života jedinca,  v interperso-
nálnych  vzťahoch a kooperácii.   
 V individuálnom potenciáli možno odlíšiť vrstvu premenlivú 
i stabilnú. Premenlivá vrstva individuálneho potenciálu sa v prie-
behu života  a v súlade s psychickým vývinom mení intenzívne 
(rozsahom i kvalitou premenených dispozícií) aj extenzívne (rozsa-
hom realizácie potenciálu v živote jednotlivca). „S novými úlohami, 
s novými skúsenosťami sa zvyšuje i potenciál človeka, ľudia sa vy-
víjajú, rastú, menia a ich potenciál sa mení tiež“ (Bělohlávek, 1994, 
s. 47). Výrazné zmeny individuálneho potenciálu (v zmysle pre-
meny kvantity na novú kvalitu) sa dejú najmä  vplyvom náročných 
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úloh a situácií v  tranzitných (prelomových) obdobiach života, 
v životných krízach, v situáciách  nových životných šancí  a pod.  
(Machalová, 2005, s. 42). V takýchto situáciách sa najvýraznejšie 
prejavujú najhlbšie zdroje psychických i fyzických síl,  filozofia ži-
vota jedincov, ich pripravenosť naplniť v činoch vlastné i cudzie 
očakávania.  Za štandardných okolností života je však individuálny 
potenciál  stabilným útvarom -  vyjadruje ľudskú podstatu v jej 
najhlbšom (filozofickom) zmysle. Politické, hospodárske  i kultúrne 
pomery sa síce stále  menia, ale človek vo svojej podstate zostáva 
rovnaký (Machalová, tamtiež). 
 Poznanie skutočnej hodnoty individuálneho (ľudského) poten-
ciálu je  komplikovaným a náročným procesom.  Diagnostikovanie 
ľudského potenciálu sa musí odlišovať  od  jednoduchej charakte-
ristiky stavu konkrétneho človeka, od  popisu jeho sociálnych 
podmienok aj preto, že jeho vlastnosti  sa neposudzujú ako hotové 
skutočnosti, ale ako možnosť -  z hľadiska  ich úlohy pri realizácii 
spoločensky žiadúcich funkcií alebo  cieľov, potrieb a záujmov. 
Teda inštrumentálne, vo vzťahu  k vonkajším životným šanciam  
a úlohám. Z aspektu diagnostiky pojmy sociálny  potenciál a indi-
viduálny (ľudský) potenciál treba považovať za  štruktúrované teo-
retické  kategórie, ktoré majú charakter súhrnného ukazo-vateľa. 
Možno ich bližšie definovať  prostredníctvom množiny parciálnych  
potenciálov jednotlivcov, rodiny, národa, etnických spoločenstiev  
a ďalších sociálnych inštitúcií a skupín:  rodových, vekových, pro-
fesijných, generačných  a pod., napr.:     

• potenciál zdravia: fyzická a psychická, geneticky,  behaviorálne 
a sociálne podmienená zdatnosť a odolnosť subjektu/ov,    

• koaličný potenciál: spôsobilosť subjektu - politickej strany 
združovať  sa s inými na báze konsenzu a spolupráce,   

• poznatkový a zručnostný potenciál: disponovať poznatkami 
a zručnosťami,  nevyhnutnými pre  realizáciu diferencovaných 
ľudských činností a vzťahov,  včítame pripravenosti vhodne ich 
uplatniť,  

• axiologický (hodnotovo-orientačný)  potenciál:  sklon venovať  
sa tým životným aktivitám, ktoré sú v súlade  s interiorizova-
nou sústavou hodnôt,  

• emotívny potenciál: stav integrácie citového a intelektuálneho 
života  ako predpoklad pre empatívne a asertívne správanie,  
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• komunikačný potenciál: pripravenosť subjektu ku kvalitnej  
a intenzívnej   interakcii a kooperácii  prostredníctvom doro-
zumievacích systémov a  prostriedkov (jazykov, symbolov, in-
ternetu a pod.),  

• mravný potenciál: stav mravného a právneho vedomia, cítenia 
a konania  subjektu vo vzťahu  k platným zákonom, morálke 
a etike,    

• kultúrny potenciál: záujmovo-umelecké a technické potreby 
a spôsob ich uspokojovania subjektom, osvojené normy 
a hodnoty kultúry, ich uplatňovanie v spôsoboch správania 
a životných situáciách,    

• kultúrno-spoločenský potenciál (napr. mesta):  predstavuje 
duchovné, ideové zdroje, potenciál kreativity, kultúrnej konti-
nuity a tradície, obsahuje kultúrne dedičstvo mesta -  kultúrne, 
spoločenské a historické hodnoty hmotnej i duchovnej pod-
staty,  

• potenciál demokratizmu: schopnosť subjektu  spolurozhodovať 
vo verejných záležitostiach  v súlade s pravidlami  demokratic-
kého spolunažívania,  

• sociálno-participačný potenciál:  dispozícia  vstupovať do šir-
ších sociálnych väzieb a uplatňovať sa v nich  a zároveň reš-
pektovať nároky, vyplývajúce z účasti na  fungovaní sociálnych 
útvarov, ktoré tieto väzby  sprostredkovávajú,  

• tvorivý potenciál: dispozícia k autonómnej tvorbe nových  
myšlienok, nápadov   a sklon  v maximálnej miere ich uplatňo-
vať  v praxi,  

• akčný potenciál: dispozícia k aktívnemu konaniu, s cieľom  
efektívne dosiahnuť stanovený cieľ,  

• ekonomický potenciál:  súhrn možností   subjektu vstupovať do 
ekonomických vzťahov, 

• individuálno-integratívny (autoregulačný) potenciál:  schop-
nosť ovplyvňovať beh vlastného života tak,  aby sa  efektívne a 
vyvážene kultivoval a uplatňoval celý  ľudský potenciál,  

• sociálno-interakčný potenciál:  možnosti  sociálneho subjektu 
alebo jeho členov využívať svoje  miesto a plniť  úlohy v aktuál-
nych a budúcich spoločenských  vzťahoch,  k vytváraniu pred-
pokladov pre budúce uspokojovanie  potrieb a záujmov sub-
jektu,  
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• kooperačný potenciál – predpoklad partnerstva,  vzájomne  
prospešnej spolupráce a vytvorenia nových kooperačných vzťa-
hov,   

• a i.  (bližšie Tokárová, 1997,  Plávková  1993, Macháček, 2002 
a i.). 

 Uvedené a ďalšie potenciály je možné analyzovať z aspektu rôz-
nych zámerov (výskumných, podnikateľských, politických, vzdelá-
vacích a pod.) - multidisciplinárne i monodisciplinárne, teoreticky 
i prakticky, aktuálne i perspektívne a pod.  Rel. efektívnou  sociolo-
gickou metódou poznávania  potenciálov je  zhluková analýza, 
najmä Quick Cluster procedúra, ktorá umožňuje  transformáciu  
výsledkov pozorovania  každého druhu  do určitých zoskupení 
(zhlukov)4 a z nich potom odvodzovať rôzne hypotézy o stave 
a vývojových trendoch.     

 2.  Pre ľudský potenciál  je  rovnosť šancí k získaniu vyššieho 
spoločensko-ekonomického  statusu alebo  rozhodovacím proce-
som, ktoré poskytuje moderná  spoločnosť   Európskej únie priaz-
nivým  sociálnym  prostredím. V tejto modernej, technologicky 
vyspelej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje  otvorenosťou a  vysokým 
stupňom mobility,  sú  kľúčovým momentom pri posudzovaní člo-
veka  jeho kompetencie, realizované schopnosti a prínosy.  Rovnosť 
šancí jednotlivca sa na jednej strane geograficky rozširuje, ale na 
strane druhej  sa obmedzuje  globálnou hyperkonkurenciou  na 
trhoch  globalizujúcej sa ekonomiky. Globálna hyperkonkurencia 
vyžaduje nový prístup - globálnu personálnu stratégiu.  Hlavným  
symbolom globálnej stratégie je  globálne videnie (globálna per-
spektíva) lokálnych, skupinových  a individuálnych záujmov. Stra-
tégia riadenia ľudského potenciálu je determinovaná komplexom 
vonkajších a vnútorných podmienok, ktoré sa v dnešnej globalizo-
vanej dobe vyznačujú mimoriadnou premenlivosťou – totálnymi 
zmenami.  

                                                 
4 „Cieľom zhlukovania  je analyzovať  vlastnosti javov a objektov a na základe  tejto 
analýzy vytvárať syntézu. Výsledkom zhlukovania majú byť všeobecnejšie pojmy, 
ktoré sa nevzťahujú na jednotlivé javy a objekty, ale na ich zoskupenia“ (Radičová, 
1991, s. 22).  Takýmto postupom  sa vytvárajú hypotézy o existencii výraznejších 
skupín vnútri súborov objektov. Do akej miery sú však tieto skupiny výrazné, na to 
už zhluková analýza odpoveď nedáva (bližšie: Lukasová, Šarmanová, 1985, 
Radičová, 1991, Schenk, 1993, Zeman, 1994).      
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        Zmeny, najmä ich  rozsah a rýchlosť spôsobujú, že riadenie 
a rozvoj ľudského potenciálu je stále náročnejším procesom, vyža-
dujúci od manažérov podnikov a organizácií nielen vysokú profe-
sionalitu danú dosiahnutým pregraduálnym vzdelaním, ale aj ur-
čitú mieru "umenia".  Podľa J. Műhlfeita (2000) v konkurenčnom 
priestore globálnej sieťovej ekonomiky obstoja len tie firmy 
a organizácie, ktoré svoju konkurenčnú výhodu postavia na troch 
atribútoch: na ľudskom potenciáli, kreativite a kompresii času. 
Inými slovami to znamená, že umiestnenie  v rebríčku  konkuren-
cieschopnosti alebo vôbec o prežití rozhodnú predovšetkým zna-
losti/intelektuálny potenciál firiem (a krajín) a rýchlosť reakcie  na 
nové príležitosti. Znalosti a vedomosti, internet a spolupráca, siete 
a komunikácia, inovácia a stratégia  sú supermoderným potenciá-
lom, ktorý sa   superefektívne zhmotňuje.   
      Vypracovanie konkurenčnej stratégie, organizácie v podniku a 
jej úspešná realizácia sú, a budú stále vo väčšej miere, závislé od 
schopnosti organizácií  uspokojiť špecifické potreby súčasných a 
potenciálnych zákazníkov, klientov, študentov. Viac ako doteraz je 
nevyhnutné presné nájdenie cieľových trhov a poznanie ich špeci-
fík. To dnes  znamená  

• mať v podniku a organizácii odborníkov, ktorí dokážu v praxi 
aplikovať moderné marketingové nástroje pre strategické ria-
denie a vytvorenie dlhodobo udržateľnej konkurenčnej výhody 
na trhu výrobkov a služieb (vzdelania, zdravotníckej pomoci, 
kultúry a pod.),  

• efektívne využívať elektronickú komunikáciu, elektronické pod-
nikanie (e-business) a elektronické obchodovanie (e-com-
merce), 

• v rozhodovacích procesoch jednotlivcov alebo tímov brať do 
úvahy nielen fakty a racionálne prístupy, ale uznať aj význam 
pocitov a predvídania, potenciál zamestnancov nielen  stimulo-
vať k výkonu, ale ho aj obnovovať. 

 3. Jedným z príkladov nevyužívaných možností zvyšovania 
efektívnosti práce a sebarealizácie osobnosti  môže byť aj intuícia.  
Ukazuje sa, že aj  v dobe plnej exaktných vedeckých poznatkov, 
elektroniky, bleskového získavania informácií prostredníctvom  
internetu,   cíti  človek v sebe  intuíciu ako čosi nenapodobniteľné 
a nepostrehnuteľné. Práve intuícia sa stále viac začína považovať za 
nevyužitý potenciálny zdroj rozvoja a zhmotňovania individuál-
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neho potenciálu (zamestnancov, športovcov, študentov, umelcov 
a pod). Podľa Petra F. Druckera (1993), významného teoretika ma-
nažérskeho poradenstva, každý kto  chce podávať špičkové výkony, 
či už v športe, politike, vede, umení a pod. musí sa vedieť aj intui-
tívne a empaticky  rozhodovať - nielen chladnokrvne a len podľa 
faktov.  Ukazuje sa, že pocity a predvídanie má význam  považovať 
za  dôležité nástroje práce vedúcich osobností, pretože sú integrál-
nou súčasťou mentálneho, citového a fyzického procesu u človeka.   
 Dnes je už všeobecne akceptované, že intuícia nie je nič mys-
tické -  je  to jeden z druhov základného zmyslu pre skutočnosť, sú 
to informácie ukryté v mozgu. A. Einstein, ale aj mnohí iní výz-
namní vedci  priznali, že nové myšlienky,   ako zárodky budúcich 
objavov, sa u nich objavili najskôr prostredníctvom intuície, až  
potom ich  verifikovali logicky.  Špičkové americké a japonské 
firmy už uplatňujú  testy, ktorými sa  uchádzačov o zamestnanie 
zisťuje intuícia ako nová, tzv. dodatková osobnostná kvalita.  
Často sa konštatuje, že  ženy v porovnaní s mužmi majú  intuíciu 
ako črtu osobnosti viac  rozvinutú a v praxi ju aj úspešne a častejšie 
uplatňujú.  Aj v tomto zmysle je značný a nevyužitý  tento rodový -  
individuálny i sociálny -  potenciál.    

 4. Na záver  poukážeme na  jeden z ďalších potenciálov zvyšova-
nia produktivity výkonu  a riadenia ľudských zdrojov – na proble-
matiku individuálneho biorytmu. Z posledných výskumov chrono-
biológie  vyplýva, že život každého človeka je viac,  ako si to doteraz 
uvedomujeme,  podriadený neúprosnej logike biorytmov, ktoré nás 
sprevádzajú od narodenia prostredníctvom tzv.  vnútorných, bio-
logických hodín.5 Vnútorné hodiny fungujú v každom človeku špe-
cifickým spôsobom - ľudia majú individuálne potreby zaspávania 
i vstávania6 a  pri ich nerešpektovaní dochádza k rôznym zdravot-
ným problémom,  osobným zlyhaniam.  Problémy s biorytmom 
majú najmä ľudia, ktorí pracujú na smeny (v  mnohých firmách sa 
pracuje podľa vzoru: týždeň ranná smena, týždeň popoludňajšia a 
týždeň nočná). Ukazuje sa, že vnútorné hodiny  nemožno ľubo-
voľne prestavovať, pretože fungujú podľa vlastného rytmu. Mnohí 
zamestnanci  trpia žalúdočnými problémami, pretože termíny ná-
                                                 
5 Vnútorné biologické hodiny sa prenášajú z pokolenia na pokolenie pomocou 
génov,  nachádzajú sa v mozgu a pracujú ako miniatúrny generátor 24 hodín 
denne.  
6 Niektorí ľudia ráno  prekypujú energiou, kým iní majú vrchol svojej výkonnosti až 
večer. Pre tzv. nočné typy niet väčšieho stresu ako zvonenie budíka zavčasu ráno. 
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stupu na pracovnú zmenu ich nútia prijímať potravu v čase, keď ich 
žalúdok produkuje málo štiav,  a musia spať v čase, keď je žalúdok 
plný kyseliny. Zo štatistických údajov vyplýva, že najviac infarktov 
sa vyskytuje v pondelok ráno počas prvých dvoch hodín po prebu-
dení - čiže v čase, kedy sa človek musí po víkende znova vtesnať do 
mantinelov neprirodzených rytmov na svojom pracovisku.  
 Tieto a ďalšie fakty  vedú  odborníkov  k odporúčaniu, aby sa 
práca  reorganizovala  na smeny aj podľa chronotypu  zamestnan-
cov (tzv. „ranostaji“ by mali mať možnosť chodiť do zamestnania 
skoro  ráno, tzv. „noční vtáci“ by mali mať možnosť začínať  neskôr. 
Tým by sa minimalizoval počet hodín, v ktorých by zamestnanci 
museli žiť v rozpore so svojim individuálnym biorytmom.  Odbor-
níci poukazujú na to, že uvedený fakt by sa mal rešpektovať 
s podobnou  vážnosťou ako sa už  všeobecne  rešpektuje,  že  po 
každých 60.-90.  minútach práce je potrebná krátka pauza, pretože 
po hodine  práce pozornosť človeka prudko klesá.  

     Záverom: Súbežne so zvyšovaním  nárokov na kvalitu a výkon  
práce  je   v personálnej, ale aj vzdelávacej, organizačnej a inej 
práci, nevyhnutné  vytvárať priestor pre  rešpektovanie limitov 
ľudského potenciálu, ktorý je vyčerpateľný vo všetkých svojich 
zložkách.  Nielen ekonomický tlak a motivácia, ale aj rešpektovanie 
sociálno-psychologických,  fyzických, biologických zákonitostí  za-
mestnancov  je znakom profesionality práce  manažérov.   Globali-
zácia a výkonová spoločnosť kladie zvýšené nároky nielen na vyu-
žívanie, ale aj ochranu a obnovu ľudského potenciálu.  

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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