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Str. 3 – V řádku č. 9 je chybně uvedeno „Aleně Pfeiferová“. Správně má být „Aleně 

Pfeiferové“. 

Str. 12 – V řádku č. 20 je chybně „regimes), v nichž“. Správně má být „regime), 

v němž“. 

Str. 12 – V řádcích 29-30 je chybně uvedeno „se ukázalo jako pouze slabý prediktor“. 

Správně má být „se ukázala být pouze slabým prediktorem“. 

Str. 33 – V řádku č. 18 chybí označení grafu. Správně má být uvedeno „v Grafu 2.6“. 

Str. 47 – V řádku 18 je chybně slovo „tam“. Správně má být „tak“. 

Str. 86 – V řádku č. 16 je chybně „uvedenými výše v této kapitole“. Správně má být 

pouze „uvedenými výše“. 

Str. 108 – V Grafu 5.4 jsou chybně uvedeny kategorie „ZŠ + SŠ bez maturity“ a „SŠ 

s maturitou + VOŠ“. Správně mají být kategorie označeny pouze „ZŠ“ a „SŠ“. 

Str. 108 – V řádku č. 1 je chybně uvedeno „jež nedosáhly vzdělání zakončeného 

maturitní zkouškou“. Správně má být „jež nedosáhly středoškolského vzdělání“. 

Str. 108 – V řádcích 5-6 je chybně část věty „Převaha osob se středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitou, případně postsekundárním vzděláním mezi 

pracujícími“. Správně má výraz znít „Převaha osob se středoškolským vzděláním mezi 

pracujícími“. 

Str. 112 – Ve Schématu 5.2 jsou chybně označeny kategorie „bez maturity“ a „SŠ a 

VOŠ“. Správně má být v obou případech pouze „ZŠ“ a „SŠ“. 

Str. 117 a 119 – V Grafech 5.10 a 5.11 jsou chybně označeny kategorie „SŠ a VOŠ“ a 

„bez maturity“. Správné označení je pouze „SŠ“ a „ZŠ“. 

Str. 119 – V řádku 13 je chybně část věty „Ženy s úplným středoškolským vzděláním“. 

Správně má být „Ženy se středoškolským vzděláním“. 



Str. 123 – V Grafu 5.12 jsou chybně označeny kategorie „Ž živitelky bez maturity“ a „Ž 

vedl. příjem bez maturity“. Správně má být označení pouze „Ž živitelky ZŠ“ a „Ž vedl. 

příjem ZŠ“. 

Str. 125 – V řádku 25 ve větě „země jižní Evropy se vyznačují relativně nízkou 

participací na trhu práce“ chybí slovo „žen“. Správně věta zní „země jižní Evropy se 

vyznačují relativně nízkou participací žen na trhu práce“. 

Str. 127 – V řádku 20 je chybně uvedeno „dochází k u nich“. Správně má být „dochází 

u nich“. 

Str. 139 – V Grafu 6.4 jsou kategorie v grafu chybně uvedeny v angličtině. Správné 

označení jednotlivých klastrů: „země s krátkou pracovní dobou“, „země s kratším 

standardem“, „země s 40-hodinovým standardem“, „ČR a Chorvatsko“, „Polsko a 

Rumunsko“ a „Řecko“; kategorie spokojenosti s pracovními podmínkami: „zcela 

nespokojen/a“, „nepříliš spokojen/a“, „spokojen/a“ a „velmi spokojen/a“. 

Str. 149 – V řádku 23 je chybně uvedeno „Gneva“. Správně má být „Geneva“. 

 

 


