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Abstrakt: 
Pre kariéru vysokoškoláka je dôležité pochopiť vzťahy medzi ich kvalifikáciou, rozvojom 
osobného potenciálu, zamestnateľnosťou a kariérou. Riadenie osobnej kariéry súvisí 
s rozvojom kvalifikácie (štúdium, záujmy jednotlivca). Rozvoj vedomostí, schopností, 
vlastností zručností súvisí aj so zamestnateľnosťou (záujmy zamestnávateľov, dopyt po 
určitých odborníkoch). Predmet: Riadenie osobnej kariéry je priestorom  
(výchovno-vzdelávacím) pre uplatnenie preventívno-poradenských aktivít inou formou. 
 
Kľúčové slová:  
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Abstract 
For the career of college student it is necessary to conceive the relationships between his 
qualification, development of personnel potential, employability and career. The management 
of the one`s cereer is related to development of qualification (study, one`s  interests). The 
development of knowledge, abilities, traits and skills is related to empoyability (interests of 
employers, demand for particular professionals). The academic course Management of one`s 
career is the place for realisation of the preventive and counseling activities by another form. 
 
Key words: Career of college student, qualification, education, praxis, employability, career 
counseling, ward. 
 
*** 
    Niektorí  študenti fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach, na úvodnom seminári 
z predmetu Kariérne poradenstvo (Názov predmetu, ktorý zaviedla Strojnícka fakulta TU už 
nezodpovedá cieľom ani obsahu predmetu. Cieľom, obsahu, vyučovacím aktivitám lepšie 
zodpovedá pomenovania: Rozvoj osobnej kariéry.) , ktorý je ponúkaný ako voliteľný predmet 
v inžinierskom stupni štúdia, kariéru často odmietajú ako karierizmus. Kariéra poznaná ako 
vertikálna sociálna mobilita, ako postup „hore“, je chápaná ako cieľ, ako hodnota, ktorú  
niektorí ľudia uprednostňujú pred hodnotami manželstva, rodiny, výchovy detí. Zdôrazňujú 
dôležitosť sveta iných než len pracovných záujmov. „Robiť kariéru“ je pre niektorých z nich 
akousi alternatívou k životu, ktorý chcú oni žiť a ku ktorému patrí manželstvo, rodina, 
výchova detí, práca, vzdelávanie aj postup v zamestnaní aj aktivity voľného času.  Je to svet 
tradičných hodnôt a  kariéra k  tradičným hodnotám nepatrí. Cieľom tejto práce nie je 
podrobný teoreticko – metodologický výklad základných pojmov a ich reflexie v literatúre. 
Našim cieľom je predstaviť súbor aktivít a ich argumentačno - teoretických východísk, ktoré 
sú súčasťou vyučovacieho procesu na vysokej  škole a umožňujú študentom poznať, pochopiť 
a efektívnejšie plánovať svoju kariérnu prítomnosť i budúcnosť.  
      



 167

     Teoretickým základom vyučovacieho predmetu je sociologické chápanie kariéry. Pojem 
kariéra, ktorý používame v tomto predmete aj v tomto texte chápeme vo význame: pracovná 
kariéra, alebo aj profesijná kariéra. Význam „pracovná“ je všeobecný a naznačuje, že sa 
netýka celoživotnej dráhy a všetkých jej dimenzií /osobných, rodinných, pracovných /, ale 
práve tej jej časti, ktorá súvisí s pracovným životom. Význam „profesijná“ je abstrakciou pre 
určitú odbornosť, určité povolanie, kvalifikáciu. Sú aj významy, v ktorých sa to prekrýva. 
Klasickým sociologickým vymedzením kariéry je názor Z. Baumana, podľa ktorého: „Zo 
sociologického hľadiska je špecifickým ´faktickým jadrom´ pojmu kariéra premiestňovanie 
jedincov z nižších sociálnych pozícií na vyššie“ (Bauman, 1967, s,9). Kariéra ako typ 
vertikálnej sociálnej mobility na vymedzenie pojmu nestačí. Z. Bauman preto spresňuje „ 
Robiť kariéru, postupovať, to znamená získavať novú, vyššiu kvalifikáciu, ktorá vyžaduje 
stále hlbšie štúdium a  väčšie úsilie“ (Bauman, 1967, s. 111). Podobne F. Bělohlávek: 
„Kariéru definujeme ako dráhu životom, najmä profesionálnu, na ktorej človek získava nové 
skúsenosti a realizuje svoj osobný potenciál“ (Bělohlávek, 1994, s. 11).  Toto chápanie 
kariéry sa nám javí ako širšie v tom zmysle, že príprava na povolanie, rozvoj kvalifikácie je 
celoživotný proces a netýka sa len priebehu pracovného zaradenia. V ,podľa nás, užšom 
význame kariéru definujú Bedrnová a Nový ( 2004, s. 372): „ Pracovná kariéra (profesionálna 
dráha) človeka potom predstavuje priebeh jeho pracovného zaradenia od vstupu do prvého 
pracovného pomeru až do jeho ukončenia – spravidla odchodom do dôchodku.“  Donelly, 
Gibson , Ivancevich kriticky hodnotia zjednodušené chápanie kariéry, keď uvádzajú (1997, s. 
786 ): „Populárne ponímanie kariéry je založené na myšlienke pohybu hore po zvolenej 
pracovnej dráhe“ . Nejedná sa len o vzostupnú mobilitu ale ... „ jednotlivec môže zostať na 
tom istom mieste... (kde)... získala rozvinul svoje zručnosti, svoju kvalifikáciu“ (dtto, s. 787). 
Podobne Armstrong ( 1999, s. 577), píše, že ľudia robia kariéru buď spôsobom vzostupným, 
prostredníctvom povyšovania, alebo prostredníctvom rozširovania či obohacovania svojich 
rolí, či dokonca prostredníctvom lepšieho využívania svojich zručností a schopností.  
Podľa nás je kariéra (pracovná – širšie chápanie) celoživotný proces sebatvorby v profesii 
(rozvoj kvalifikácie v profesii), ktorý nám umožňuje získať určitý kvalifikačný potenciál, 
rozvíjať ho a udržať sa konkurencieschopnými na trhu práce.  Začína v detstve, kedy rodina a 
škola objavujú a pomáhajú rozvíjať zručnosti, schopnosti a záujmy dieťaťa a nekončí sa ani 
v poproduktívnom veku.  Š. Vendel , (2008, s.  20) uvádza pojem  kariérna zrelosť, schopnosť 
jednotlivca realizovať vhodné kariérové voľby. Cieľom kariéry je rozvoj vzdelania, vlastností 
schopností, zručností, daností vrátane talentu. Cieľom kariéry študentov a  absolventov 
vysokej školy je získanie, rozvoj a udržanie určitej kvalifikácie a  kvalifikácii zodpovedajúcej 
pracovnej pozície v konkurenčnom prostredí trhu práce. Hlavným produktom kariéry je 
kvalifikácia, jej zvyšovanie a rozvoj potenciálu jej rastu. Vedľajším produktom kariéry je 
dosiahnutie určitého postavenia, statusu, prestíže napríklad vo firemnej hierarchii, alebo na 
akademickej pôde. Je to postup „hore“ ako výsledok práce jednotlivca v intenciách dobrých 
mravov. Takýto model kariéry nazývame meritokratický, výkonový. Cieľom výučby 
predmetu Kariérne poradenstvo (Rozvoj osobnej kariéry) je v týchto súvislostiach viesť 
študentov k pochopeniu kariéry, ako procesu, ktorého sú súčasťou už tým, že sa po skončení 
základnej školy orientovali na určitý typ strednej školy, na určitý odbor,  a to isté  platí aj pre 
vysokoškolské štúdium bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa a že sa to týka rovnako mužov 
i žien. Žena, matka býva obviňovaná z karierizmu, ak sa po pôrode „rýchlo“ vracia do práce. 
S kariérou ženy (manažérky) je spojený aj problém tzv. „skleneného stropu“ a iných bariér, 
ktoré naša patriarchálna kultúra spôsobuje.   
 
     Kariéru, jej rozvoj poznávame (aj vďaka Baumanovi) v  úzkej súvzťažnosti 
s kvalifikáciou. Podľa Koubka sa v procese kvalifikácie: „ Uskutočňuje proces prípravy na 
povolanie, formovanie špecifických na určité zamestnanie orientovaných vedomostí 
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a zručností aj ich aktualizácia či prispôsobovanie meniacim sa požiadavkám pracovného 
miesta“ ( 2000, s. 210). Podobne Bedrnová, Nový  (2004, s. 78) „ Kompetencia vyjadruje 
žiadaný stav vývoja pracovných predpokladov človeka ( teda jeho pracovné spôsobilosti 
a kvalifikáciu) v danom pracovnom zaradení a v konkrétnych podmienkach podniku. Tento 
stav býva charakterizovaný plným súladom medzi objektívnymi požiadavkami práce 
a subjektívnymi predpokladmi pracovníka.“ Pre potreby týchto úvah kvalifikáciu chápeme 
ako „... syntézu troch základných komponentov: vzdelania, praxe a individuálnych daností 
pracovníka“ (Pichňa, 1978, s. 19). Tento názor je pre nás východiskom pre podrobnejšiu 
analýzu problematiky kvalifikácie a jej vzťahu ku kariére.   Pojmom danosť označujeme to, 
čo súvisí s pohlavím, fyzickými dispozíciami človeka, to na jednej strane. Na strane druhej 
pojmom danosť označujeme talent, čo je pre kariéru vysokoškoláka kľúčová danosť.  
V záujme komplexnosti vymedzenia kvalifikácie budeme za jej atribúty, okrem spomínaných 
daností, vzdelania a praxe považovať aj schopnosti, vlastnosti zručnosti. Kvalifikovaný 
pracovník, (odborník), rovnako aj kvalifikovaný absolvent vysokej školy, je človek, ktorý má 
vzdelanie, prax, vlastnosti, schopnosti, zručnosti, danosti – talent, a to také, ktoré sú potrebné 
pre zvládnutie určitej odbornej práce a zároveň aj pre možnosť rastu, zvyšovania odbornosti. 
Absolvent ktoréhokoľvek študijného programu na vysokej škole by mal byť kvalifikovaný pre 
uplatnenie na trhu práce, aj podľa potrieb zamestnávateľov. Zároveň by mal byť 
kvalifikovaný aj pre vlastný odborný rast. Pripravenosť na vlastný kvalifikačný rast po 
skončení vysokej školy by mala byť súčasťou kvalifikácie absolventa. Študent a absolvent 
vysokej školy by mal byť pripravovaný a  pripravený na formovanie a  rozvoj vlastnej 
pracovnej kariéry (kvalifikácie).  
Pojmom vzdelanie označujeme niečo viac, ako vedomosti, informovanosť. Vysokoškolský 
učiteľ by mal študentov vzdelávať, nie len informovať.  Vzdelanie ako komponent 
kvalifikácie súvisí s praxou, schopnosťami, vlastnosťami človeka.  Vzdelanie chápeme ako 
schopnosť efektívne pracovať s  informáciami,  poznať zdroje odborných, vedeckých, 
technických informácií, vedieť ich vyhľadať, triediť, poznať kritériá kvality, relevantnosti 
informácií a vedieť informácie použiť, ako jeden z nástrojov riešenia (odborného) problému, 
efektívne, správne.  Dôležité je, ako sme už uviedli,  prepojenie vzdelania s praxou. 
Prax je podľa nás schopnosť použiť zodpovedajúce informácie, vlastnosti, schopnosti, 
zručnosti danosti pri riešení konkrétnych odborných problémov, každodenných pracovných 
úloh, ale aj pre pochopenie a pozitívny rozvoj formálnych i neformálnych vzťahov na 
konkrétnom pracovisku.  Pre študenta vysokej školy môže byť  praxou  odborná stáž, práca 
v organizácii, podniku, na pozícii  zodpovedajúcej jeho budúcej odbornej špecializácii. Takto 
sa prax vysokoškoláka všeobecne chápe a je nepochybne pre jeho odborný rast dôležitá. 
Podľa nás je pre študenta vysokej školy praxou aj riešenie každodenných zadaní, práca na 
seminárnych, semestrálnych, ročníkových zadaniach, participácia na katedrových, fakultných 
projektoch. Praxou sú aj práce spojené s riešením zadaní bakalárskej a diplomovej práce. Je 
ňou aj študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). Dôležité je, aby pri riešení týchto úloh 
mal študent možnosť spolupracovať so špičkovými odborníkmi z fakúlt, katedier aj z 
organizácií a podnikov, potenciálnych zamestnávateľov absolventov vysokej školy. Pri tejto, 
v podstate každodennej práci, musia študenti použiť zodpovedajúce poznatky, využiť svoje 
schopnosti, vlastnosti, talent. Aj takáto práca je podľa nás tvorbou a rozvojom odbornej 
kvalifikácie študenta vysokej školy, je teda praxou   Chybou je, ak sa prax vymedzuje iba 
kvantitatívne. Študenti na vyučovaní logicky upozorňujú na problém, ktorý ich čaká po 
skončení vysokej školy, pretože potenciálni zamestnávatelia inzerujú voľné pracovné miesta 
s podmienkou troch, piatich aj viac rokov „praxe“. Kde má absolvent získať roky „praxe“? 
Pre riešenie tohto problému sú dôležité dve veci:  
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Po prvé: aj formou vyššie  uvedených aktivít rozvíjať kvalifikáciu (vzdelanie, vedomosti, 
schopnosti, zručnosti, vlastnosti) študentov tak, ako to zodpovedá potrebám zamestnávateľov, 
tzv. odbornej praxe.  
Po druhé: uvedomiť si, že prax nie je kvantitatívnym ale kvalitatívnym komponentom 
kvalifikácie. Zdôrazňujeme úlohu schopností, vlastností, zručností, talentu v čom dosahujú 
rôzni ľudia rôznu úroveň.  Vieme, že ak niekto vykonáva určité odborné činnosti za určitý 
čas, kvalita (úroveň)  jeho práce sa zvýši, jeho práca je efektívnejšia, produktivita rastie. 
Faktor času tu zohráva dôležitú úlohu. Ľudia ale nie sú rovnakí. Niektorí potrebujú času viac, 
niektorí menej. To, čo determinuje túto „spotrebu“ času je kvalita samotného človeka. Úroveň 
jeho vlastností, schopností, zručností talentu, jeho kvalita – kvalifikácia.  
     Cieľom predmetu Kariérne poradenstvo (Rozvoj osobnej kariéry) je viesť študentov 
k pochopeniu kariéry, ako procesu rozvoja odbornosti, kvalifikácie. Ako cestu 
konkurencieschopnosti na trhu práce. Jedným pólom poznania akejsi laickej (pragmatickej) 
pravdy je „robiť kariéru“, druhým pólom poznania je poznanie postoja vedy, praktickej 
pravdy na pôde vedy a vzdelania, Je to chápanie kariéry ako meritokratickej, výkonovej 
naviazanej na rozvoj kvalifikácie.  Výučba sa deje formou seminárov a končí klasifikovaným 
zápočtom. Zápočet študenti získajú za aktívnu účasť na vyučovaní, úspešné zvládnutie 
písomného testu a semestrálnej práce ktorej súčasťou je motivačný list a úvaha na tému 
vlastnej odbornej orientácie, kde študenti argumentujú svoju voľbu odboru štúdia, jeho 
špeciálneho zamerania a to vo vzťahu k vlastným záujmom (čo by chceli robiť) a potrebám 
trhu práce v danom segmente. V rámci predmetu, ktorý je orientovaný sociologicky, sú 
v prvej časti témy vychádzajúce zo sociológie práce a podniku: práca, kultúra práce, trh práce 
a nezamestnanosť, podnik, ciele podniku a pracovníkov v podniku, podniková (organizačná) 
kultúra. V druhej časti predmetu študujeme problémy kvalifikácie, vzdelania, praxe. Tretia 
časť je orientovaná na problémy kariéry: kariérnej stratégie podniku, etapizáciu kariéry 
s podrobnejším zameraním na rannú kariéru, kariérový koučing, mentoring, plánovanie 
a riadenie kariéry v podniku (organizácii). Dialogická forma výučby na seminároch vytvára 
priestor pre kritickú sebareflexiu študentov, vrátane kritického čítania motivačných listov 
a úvah. Študenti sa tak rozvíjajú aj navzájom. Podľa M. Petruska je každý človek laickým 
sociológom. „ Laický sociológ je teda každý človek, ktorý sa dokáže pomocou príručného 
balíka znalostí orientovať v prirodzenom svete“ (Petrusek, 2009, s.13). Pri vyučovaní tohto 
predmetu radíme študentom, ako sa orientovať v prirodzenom svete práce, konkurencie na 
trhu práce, ako sa „predať“ a nepredať sa pod cenu determinovanú úrovňou vlastnej 
kvalifikácie. Nie je to práca s jednotlivcom, klientom, ako to v poradenskej praxi býva, a nie 
je to ani aplikácia skupinového poradenstva, aj keď niektoré jeho atribúty, ako vzájomné 
učenie sa, vzájomná motivácia, pomoc, sebapoznanie cez poznanie iných a pod. sa uplatňujú 
(porovnaj, Š. Vendel, 2008, s. 174 a nasl.).  Uvedomujeme si tiež, že „ Profesijné, kariérne 
poradenstvo je odborná pomoc a činnosť, ktorá sa vykonáva behom života človeka vo sfére 
práce, zamestnania, povolania. Je aplikovaným odborom psychológie. Nachádza uplatnenie 
v školstve i na úradoch práce a inde“ (Vendel, 2008, s. 50).  Naša práca nie je 
psychologickým poradenstvom. Ani ním byť nemôže.  Je to práca so študijnou skupinou 
v procese vyučovania na vysokej škole, v ktorej je jednotlivec sám za seba. Študijná skupina 
nie je kolektív (tím, ako typ pracovnej skupiny, kolektív ako priestor synergie individualít), 
v ktorom sa jednotlivec podieľa na dosahovaní spoločného cieľa a rozvíja pritom svoj osobný 
potenciál. Študijná skupina je skupina ľudí, ktorí nemajú spoločný cieľ ale majú rovnaký cieľ 
a dosahujú ho individuálne. Cez predmet Kariérne poradenstvo (Rozvoj osobnej kariéry) s  
využitím didaktických zásad diferencovaného a individuálneho prístupu sa snažíme spoločne 
vytvárať príručný balík znalostí pre úspešnú kariéru absolventa vysokej školy. 
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Predmet Kariérne poradenstvo (Riadenie osobne kariéry) si študenti zapisujú až v druhej 
etape vysokoškolského štúdia. Je to vhodný termín pre tento predmet, ale začínať sa zaoberať 
riadením osobnej kariéry je podľa nás vo štvrtom a piatom ročníku štúdia neskoro. Proces 
riadenia osobnej kariéry vysokoškolákov by mal začať už pred začiatkom zimného semestra 
prvého ročníka.  Mal by byť organizovaný v spolupráci odborných katedier na fakultách, 
katedier humanitných a spoločenských vied a  odborníkov z  praxe. Proces riadenia osobnej 
kariéry vysokoškoláka je proces vyučovania, vzdelávania, poradenskej práce. Je to vedenie 
študentov k osvojeniu si a rozvoju kvalifikácie, vedomostí, schopností, vlastností, zručností 
a talentu, ktoré im umožnia efektívne študovať, zvládnuť študovaný odbor, uplatniť sa na trhu 
práce a  udržať sa počas celého produktívneho ( aj  poproduktívneho) veku 
konkurencieschopnými odborníkmi.  Z pohľadu katedier humanitných a sociálnych vied má 
proces tri etapy: 
1. etapa je nultý semester. Príprava budúcich prvákov pre úspešnú adaptáciu na 
vysokoškolské štúdium.  Študenti sa dozvedia, čo je prednáška, seminár, cvičenie, ako 
študovať, ako sa majú pripravovať na vyučovanie, na skúšky, ako si zadeliť čas povinností 
a voľný čas. Dozvedia sa čo je vedecká práca, ako robiť zadania, semestrálne práce, úvahy, 
eseje, projekty, a aké voliteľné predmety si môžu vyberať na odborných katedrách, aké 
predmety a kurzy im ponúkajú katedry jazykov a katedry humanitných a sociálnych vied, 
a aký má zmysel študovať tieto predmety. 
2. etapa sú ročníky bakalárskeho stupňa štúdia. Študenti si volia z ponuky humanitných 
a spoločenskovedných predmetov minimálne dva predmety v rozsahu jedného semestra. 
Odporúčajú sa predmety. Psychológia, Sociológia, Etika, Filozofia a metodológia vedy. 
3. etapa sú ročníky magisterského respektíve inžinierskeho stupňa štúdia, kedy si študenti 
zapisujú a absolvujú predmet Kariérne poradenstvo (Riadenie osobnej kariéry). 
Ako sme uviedli vyššie, pre úspešnú kariérnu prípravu študentov vysokej školy je dôležitá 
spolupráca so špičkovými odborníkmi z katedier, organizácií a firiem. Každý študent by mal 
mať svojho tútora. (Tutoriál má vo svete, aj u nás na niektorých VŠ tradíciu. V minulosti sme 
mali vedúcich ročníkov a  študijných skupín, žiaľ viac s  byrokratickým, ako odborným 
poslaním. Z radov odborníkov boli vyberaní často až pre posledný ročník štúdia). Tútor by 
bol odborným poradcom, ktorý by študentom radil ako zvládnuť štúdium v jednotlivých 
etapách, radil by pri tvorbe študijných plánov, pri voľbe voliteľných predmetov. Pomáhal by 
spolu s ostatnými učiteľmi pri rozvoji kvalifikácie študenta, teda v tom, aké vedomosti (zdroje 
informácií a ich efektívna aplikácia), schopnosti, zručnosti vlastnosti sú dôležité, ako ich 
získať a rozvíjať. Bol by čiastočne mentorom a čiastočne koučom.  Odborná príprava tútorov 
aj pre určité poradenstvo v kariére by bola nevyhnutnou súčasťou procesov riadenia osobnej 
kariéry nielen študentov vysokej školy, ale aj vysokoškolských učiteľov. Ku kurzom 
vysokoškolskej pedagogiky by pribudol kurz pre tútorov.  
 
L I T E R A T Ú R A 
 
ARMSTRONG, Michael. 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing, 968 s. 
ISBN  80-7169-614-5 
BUMAN, Zygmunt. 1967. Kariéra. Sociologické črty. Praha: Mladá fronta, 118 s. 
BEDRNOVÁ, Eva., NOVÝ, Ivan. 2004. Psychologie a sociologie ŕízení.  Praha: 
Management Press. Vydanie druhé rozšírené. 592 s.  ISBN 80-7261-064-3 
BĚLOHLÁVEK, František. 1994. Osobní kariéra. Praha: Grada, 112 s. ISBN 80-7169-083-X 
DONELLY,jr. J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.  1997. Management. Praha: Grada, 
824 s. ISBN  80-7169-422-3  
KOUBEK, Josef. 2000. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: 
Management Press. Vydanie 2. 352s.  ISBN 80-85943-51-4 



 171

PETRUSEK, Miloslav. 2009. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o. p. s., 
190 s.  ISBN 978-80-87207-02-4 
PICHŇA, Ján. 1978. Sociológia práce. Bratislava: Práca, 140 s. 
RÁC, Igor. 1997. „ Sociologická gramotnosť ako rozmer kariérovej a občianskej orientácie 
študentov technickej univerzity.“ In:  Bačová, Viera – Kusá, Zuzana.  Identity v meniacej sa 
spoločnosti., Recenzovaný zborník z konferencie SAV, s. 242 – 252, Košice: 
Spoločenskovedný ústav SAV, ISBN  80-967621-3-3 
RÁC, Igor. 2008. „Sociologické a psychologické hľadiská väzieb kariérneho poradenstva.“ 
In: Živčák Jozef a kolektív: Základy kariérneho poradenstva I., s. 99-114. Edícia vedeckej 
a odbornej literatúry, SjF TUKE, Prešov: Vydavateľstvo ManaCon, ISBN 978-80-89040-35-3 
RÁC, Igor. 2009. „Kariérové poradenstvo v prevencii nezamestnanosti a sociálnej exklúzie 
vysokoškolákov.“ In: K otázkam rozvoja osobnosti vysokoškoláka v procese humanizácie 
technologického vzdelávania. Zborník recenzovaných vedeckých prác , s. 79 – 83. Prešov: 
FVT, TU Košice , so sídlom v Prešove. ISBN  978-80-553-0225-6 
VENDEL, Štefan. 2008. Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, a.s., 224 s. ISBN  
978-80-247-1731-9 
 
Igor Rác 
Katedra spoločenských vied 
Technická univerzita Košice 
Vysokoškolská 4 
04200 Košice  
igor.rac@tuke.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 


