
Opravení gramatických chyb: 

Str.9  … mohla jen odhadovat_ o co jde. -> …mohla jen odhadovat, o co jde. 
Str.19  ... Ostatní nebyli specifikovány...-> Ostatní nebyla specifikována 
Str.20  … jak se člověk chová _má vždy určitou…-> jak se člověk chová, má vždy určitou 
Str. 36  …jsme zde uvedli _ jaké mají… -> jsme zde uvedli, jaké mají 
Str.38  …základní rámec _ ve kterém se výzkumník… -> základní rámec, ve kterém se  
Str.39  … myslí a tím tazatel má možnost si… -> myslí a tím má tazatel možnost si…… 
Str.40  … nezávisle na výzkumném pracovníky… -> nezávisle na výzkumu pracovníky… 
Str.40  … sám nezpracoval _ je malá možnost… ->  sám nezpracoval, je malá možnost 
Str.42  … ukázalo, že odpovědi nebylo stejné… -> ukázalo, že odpovědi nebyly stejné 
Str.43  … odpovědi byli velmi pestré. -> odpovědi byly velmi pestré 
Str.43  …. Je pravdou, nevždy si nepadají… -> Je pravdou, ne vždy si nepadají 
Str.44  Následný dva probandi…. -> Následní dva probandi… 
Str.44  …vlivu se nejvíce vyskytli pojmy jako.. -> vlivu se nejvíce vyskytly pojmy jako.. 
Str.44  …důležitým faktorem _od kterého se… -> důležitým faktorem, od kterého se 
Str.45  ….kruhu, děti již odrostli   _ takže nám.. - > kruhu, děti již odrostly, takže nám 
Str.46  … možnosti by nebyli tak volné. -> možnosti by nebyly tak volné. 
Str.46  ….trénink a péče o loď řadili na poslední… - > … trénink a péče o loď řadily na poslední 
Str.47  Odpovědi se hodně podobali. -> Odpovědi se hodně podobaly. 
Str.49  ….vše okolo mě samí chlapy  …-> vše okolo mě samí chlapi 
Str.49  … Také nás velmi zajímalo_ zda jezdci… -> Také nás velmi zajímalo, zda jezdci 
Str.53  …se priority poněkud pozměnili a nebyli …. -> se priority poněkud pozměnily a nebyly 
Str.57  …závodníci nikdy nevědí _ jaké podmínky…-> závodníci nikdy nevědí , jaké podmínky 
Str.57  Každý vnímá jinak to_ co pro něj jachting…-> Každý vnímá jinak to, co pro něj jachting 
Str.57  ….protože když prší _mohou navštívit…-> protože když prší, mohou navštívit 
Str. 57  … zatímco jakmile nefouká _jachtaři nemají..-> zatímco jakmile nefouká , jachtaři  
Str.57  … probandi zcela shodli_ byla sociální potřeba.. -> probandi zcela shodli, byla sociální  
Str.57  … jak už bylo výše sděleno _považují za..-> jak už bylo výše sděleno, považují za 
 
Doplnění doslovných citací (přidání čísla stránky) : 

Str. 23                ( K. B. Madsen, 1972, s. ? )   ->  ( K. B. Madsen, 1972, s. 157) 
Str. 23                Schéma použité Mikšíkem (2007, s. ? )   - >  Mikšíkem (2007, s.103) 
Str. 24                Mikšík (2007,s. ? ) -> Mikšík (2007, s. 100 ) 
Str.28                 Nakonečného (1996, s. ?) ->  Nakonečného (1996, s. 226) 
 
Doplnění citace : 
Str. 25                W. Arnold spojuje zájmy……………… zájmy se světem hodnot (Nakonečný, 1993). 
Str.30+31           Existují určité zásady, které vedou…………….. Dlouhodobá radost je označována jako                                
                            štěstí (Slepička, Hošek, Hátlová,  2006). 
 
Překlepy  
Str.35  ..v naší práci stanovili dvě výzkumné otázky..-> v naší práci stanovili tři výzkumné  
Str.54  Tuto hypotézu můžeme považovat za pravdivou… -> Tuto otázku můžeme  
 


