
Oprava bakalářské práce 

 

• str. 10, 2. odstavec, poslední věta: „…jednotlivé sporty mezi sebou velice liší v míře, 

je…“ změnit na „… jednotlivé sporty mezi sebou liší v míře rizika, je…“ 

• str. 12, 1. odstavec, 2. věta: „…stupni nebezpečí a to, od absolutní jistoty…“ změnit 

na „… stupni nebezpečí a to od absolutní jistoty…“ 

• str. 14, 2. odstavec, 4. věta: „Nejdůležitějším znak pro sport je svoboda.“ změnit na 

„Nejdůležitějším znakem pro sport je svoboda.“ 

• str. 14, 2. odstavec, 10. věta: „… přes vstup do školy až po mimoškolní aktivity 

jedince.“ změnit na „… před vstupem do školy, až po mimoškolní aktivity jedince.“ 

• str. 15, 2. odstavec, 3. věta: „…kterou lze chápat různě, například jako proces…“ 

změnit na „kterou lze chápat různě. Například jako proces směřující…“ 

• str. 19, 2. odstavec, 6. věta: „…nebo sjíždění vlny, někdy až několik metrů 

vysokých…“ změnit na „…nebo sjíždění vln, někdy a několik metrů vysokých…“ 

• str. 29, 2. odstavec, poslední věta: „…uznání, nebo pracovní kariéra, před láskou a 

sounáležitostí.“ Změnit na „… uznání nebo pracovní kariéra než láska a 

sounáležitost.“ 

• str. 29, 3. odstavec, 5. věta: „…Pudy jsou naléhavé a stále,…“ změnit na „Pudy jsou 

naléhavé a stálé,…“  

• str. 32, 1. odstavec, 5. věta: „Ti jsou ovládáni nadějí úspěchu, a lidé s nízkým…“ 

změnit na „Ti jsou ovládáni nadějí úspěchu. Lidé s nízkým…“ 

• str. 42, 3. odstavec, 1. věta: „Frentišek je 22 letý…“ změnit na František je 22 letý…“ 

• str. 51, 1. odstavec, 5. věta: „Mluvili o ní jako abstinenčních příznacích…“ změnit na 

„Mluvili o ní jako o abstinenčních příznacích…“ 

• str. 53, 1. odstavec, 3. věta: „Byly však vypracovány podobná témata ohledně 

motivace…“ změnit na „Byla však vypracována“ 

• str. 53, 2. odstavec, 3. věta: „Ze zahraničních jsou to práce…“ změnit na „Ze 

zahraničních je to práce…“ 

• str. 53, 4. odstavec, 6. věta: „…bakalářská práce Samuela Jordána (2015) ve 

kterých…“ změnit na „…bakalářská práce Samuela Jordána (2015), ve kterých…“  

• str. 54, 2. odstavec, 4. věta: „…hlavním a co vedlejším.“ změnit na „…hlavním a co 

vedlejším motivem.“ 



• str. 57, 1. odstavec, 1. věta: „…k rizikovým sportům jsme požili literaturu…“ změnit 

na „…k rizikovým sportům jsme použili literaturu…“ 

• str. 59, 5. odstavec, jméno autora: „Gávela“ změnit na „Gável“, stejně tak v celé 

bakalářské práci 

 

 


