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Errata
Str. 9, ř. 22 se základních školách   se v základních školách
Str. 11, ř. 24 aktvitit  aktivit
Str. 11, ř. 26 nejdůležitějšcíh  nejdůležitějších
Str. 13, ř. 29 nimi  jimi
Str. 16, ř. 2 i v dospělostí.  i v dospělosti.
Str. 17, ř. 4  diskordiacím  diskoordinacím
Str. 17, ř. 10 trénink.  tréninku.
Str. 17, ř. 16 týdeního  týdenního
Str. 18, ř. 14 mělo bych jich  mělo by jich
Str. 21, ř. 16 vídí  vidí
Str. 22, ř. 8 ZŠ. :  ZŠ:
Str. 22, ř. 8 Výživá dětí  Výživa dětí
Str. 23, ř. 22 jedná o formu  jedná se o formu
Str. 23, ř. 24 výsledkách  výsledcích
Str. 25, ř. 12 otázek zaměřené  otázek zaměřených
Str. 25, ř. 17 dotazovaní respondentů  dotazování respondentů
Str. 26, ř. 8 otevřeným.  otevřenými.
Str. 30, ř. 4 testující  testujících
Str. 30, ř. 12 zajištují  zajišťují
Str. 30, ř. 16 handicapové  handicapované
Str. 30, ř. 17 se z žáky  se s žáky
Str. 32, ř. 19 známe  známé
Str. 33, ř. 28 pohybová rozvoj  pohybový rozvoj
Str. 35, ř. 6 vyplnění  vyplněný
Str. 38, ř. 12 nesportovní třídách  nesportovních třídách
Str. 43, ř. 4 byly  byli
str. 46, ř. 4 zapojit programu  zapojit do programu
str. 48, ř. 2  spokojení  spokojeni
str. 50, ř. 4 jediný program  jediným programem
str. 50, ř. 10 zájem děti o  zájem dětí o
str. 50, ř. 13 zájem děti o  zájem dětí o
str. 55, ř. 16 že většině  že ve většině
str. 60, ř. 3 zapojených program  zapojených do programu
str. 62, ř. 8 hodinnebo  hodin nebo
str. 62, ř. 17 týdenní cyklu  týdenního cyklu
str. 62, ř. 27 hodnoticí prvkem  hodnotící prvek
str. 64, ř. 12 způsobem  způsoben
str. 64, ř. 15 jednotlivý programy  jednotlivými programy
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