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• str. 22: chybně: použité spojení „výlučné přikrmování“ 
 správně: „vyživování výlučně umělou mléčnou výživou“ 
 

• str. 49: chybně: „programu Státního zdravotnického ústavu“ 
 správně: „programu Státního zdravotního ústavu“ 
 

• str. 50: chybně: uvedený vzorec výpočtu SDS 
 správně: výpočty z-skóre u tělesných charakteristik bez normálního rozdělení 

četností jsou prováděny metodou LMS 
 

• str. 53: chybně: „jako závisle proměnnou [...] věk“ 
 správně: „jako nezávisle proměnnou [...] věk“ 
 

• str. 54: chybně: hodnoty v 6. a 7. sloupci (pro obě pohlaví) tabulky 4. 2 jsou totožné 

Tabulka 4. 2: Zastoupení jedinců v jednotlivých hmotnostních kategoriích podle WHO 

 

chlapci (n = 1232) dívky (n = 1265) obě pohlaví (n = 2497) 
klasifikační 

hranice 
kategorie n % n % n % 

podváha 33 2,68 28 2,21 61 61 < - 2 SD 

nadváha 168 13,64 192 15,18 360 360 > 1 SD 

obezita 124 10,06 89 7,04 213 213 > 2 SD 

 správně: odlišné hodnoty v 7. sloupci tabulky 4. 2 

Tabulka 4. 2: Zastoupení jedinců v jednotlivých hmotnostních kategoriích podle WHO 

 

chlapci (n = 1232) dívky (n = 1265) obě pohlaví (n = 2497) 
klasifikační 

hranice 
kategorie n % n % n % 

podváha 33 2,68 28 2,21 61 2,44 < - 2 SD 

nadváha 168 13,64 192 15,18 360 14,42 > 1 SD 

obezita 124 10,06 89 7,04 213 8,53 > 2 SD 

• str. 59: chybně: „jako závisle proměnnou věk“ 
 správně: „věk jako nezávisle proměnnou“ 
 

• str. 69: chybně: „ve výsledcích závislosti věku [...] na jednotlivých [...] faktorech“ 
 správně: „ve výsledcích závislosti jednotlivých faktorů na věku“ 
 

• str. 70: chybně: „Výsledky závislosti věku na jednotlivých faktorech“ 
 správně: „Výsledky závislosti jednotlivých faktorů na věku“ 



• str. 71: chybně: „závislost věku na jednotlivých faktorech“ 
 správně: „závislost jednotlivých faktorů na věku“ 
 

• příloha str. vi: 
 chybně: popisek tabulky 4. 12 „Vzájemný vztah věku (závisle proměnné) 

k parametrům (nezávisle proměnné)“ a označení prvního sloupce v záhlaví 
tabulky „Nezávisle proměnné“ 

 správně: popisek tabulky 4. 12 „Vzájemný vztah věku (nezávisle proměnné) 
k parametrům (závisle proměnné)“ a označení prvního sloupce v záhlaví tabulky 
„Závisle proměnné“ 


