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Petr Procházka 

Strana Chybná verze Opravená verze 

s. 4 …lidé, bydlící… …lidé bydlící… 

s. 12 …základnípřehled… …základní přehled… 

s. 12 …v existující literatuře.. …v existující literatuře. 

s. 12 …jednat ty, které… …jednak ty, které… 

s. 13 …jedinci vnímají Termín… …jedinci vnímají. Termín… 

s. 15 …vykonávané úsilí.Samozřejmě… …vykonávané úsilí. Samozřejmě… 

s. 16 …zabezpečením potřeb, ale nejistotě… …zabezpečením potřeb v nejistotě… 

s. 18 …do nichž spadají… …do nich spadají… 

s. 21 …v grafu č. 1… …v obrázku č. 1… 

s. 22 …odlišná výchova… …odlišnou výchovu… 

s. 23 …obrázku č. 4… …obrázku č. 2… 

s. 27 …prosrová mobilita… …prostorová mobilita… 

s. 27 …obrázek č. 5… …obrázek č. 3… 

s. 33 …extenzivním průzkumy… …extenzivní průzkumy… 

s. 36 …průměrné viz. následující… …průměrné, viz. následující… 

s. 37 …v jeho hodnotách… …v jejích hodnotách… 

s. 42 - Zdrojem všech dat je výběrové šetření CVVM. 

s. 49 Počet EA: 0, 1, 2 Počet EA: 0, 1, 2 a více 

s. 50 Vícerzoměrná analýza dat Vícerozměrná analýza dat 

s. 51 …byly zohledněna omezení… …byla zohledněna omezení… 

s. 55 …Likertovy škála… …Likertovy škály… 

s. 55 …hodnější by bylo… …vhodnější by bylo… 

s. 55 …éně citlivá… …méně citlivá… 

s. 61 ...negativní hodnoty efektů na 

subjektivní spokojenst. 

…negativní vztah vzhledem k Praze. 

s. 61 …příčinné effekty. …příčinné efekty. 

s. 63 …oproti situace… …oproti situaci… 

s. 65 …efekt u lidí dojíždějících vlakem je 

pozitivní. 

…hodnota u lidí dojíždějících vlakem je vyšší. 

s. 65 …vliv na hodnotu SN.1… …hodnota SN.1… 

s. 81 …u panelového domu je efekt pozitivní. …u panelového domu jsou hodnoty vyšší. 

s. 81 Dle očekávání se lidé… Dle očekávání jsou lidé… 

s. 81 …vezmeme úvahu… …vezmeme v úvahu… 

s. 82 …bydlením, ale dou …bydlením, ale chápou stejně i postavení lidí 

stejně bydlících. 

s. 82 Pozitivní efekt dojížďky vlakem… Vyšší hodnota u dojížďky vlakem… 

s. 82 …skutečný vliv dojížďky… …skutečnou roli způsobu dojížďky… 

s. 86 …napříkal… …například… 

s. 87 podle nějž respondenti… Podle něj respondenti… 

 


