ERRATA
s. 6
nesprávně: neuvedeno číslo stránky
správně: 6

s. 20
nesprávně: …Guinea…
správně: …Guiney…

s. 7
nesprávně: …varování, před…
správně: …varování před…

nesprávně: …indigineous…
správně: …indigenous…

nesprávně: …20. Století…
správně: …20. století…
s. 10
nesprávně: ...fro foklor…
správně: …pro folklor…

s. 21
nesprávně: …hranic) Domorodé…
správně: …hranic). Domorodé…
nesprávně: …jazyků etc.).
správně: …jazyků, etc.).

nesprávně: …jedná „skládačku…
správně: …jedná o „skládačku…

s. 22
nesprávně: …pravidly, které…
správně: …pravidly, která…

nesprávně: ...k folkoru…
správně: …k folkloru…

nesprávně: …instituy…
správně: …instituty…

nesprávně: …judikaturu je…
správně: …judikaturu, je…

nesprávně: …se nezývá…
správně: …se nazývá…

s. 11
nesprávně: …antrotropologii…
správně: …antropologii…

nesprávně: …přísněji , než…
správně: …přísněji, než…

s. 14
nesprávně: …termínu folkor…
správně: …termínu folklor…
nesprávně: …starožitnosti) …
správně: …starožitnosti). …
nesprávně: …sociodivezita…
správně: …sociodiverzita…
s. 15 a s. 16
nesprávně: …folkor… / …folkoru…
správně: …folklor… / …folkloru…
s. 16
nesprávně: …pojem…značícím…
správně: …pojem…značící…
nesprávně: …kultury tak se
záměrem…
správně: …kultury se záměrem…
s. 17
nesprávně: …sporty and hry…
správně: …sporty a hry…
s. 18
nesprávně: …chránit souvisí…
správně: …chránit, souvisí…
s. 19 a s. 20
nesprávně: ….folkor… / …folkorem…
správně: …folklor… / …folklorem

s. 28
nesprávně: …folkoru…
správně: …folkloru…
nesprávně: …mělo by to pro ně…
správně: …bylo by to pro ně…

s. 35
nesprávně: …tradice,
(dlouhodobost).
správně: …tradice (dlouhodobost).
nesprávně: …folkor neno…
správně: …folklor nebo…
s. 39
nesprávně: …osobností práva.
správně: …osobnostní práva.
s. 40
nesprávně: …mohla být
považován…
správně: …mohla být považována…
s. 42
nesprávně: …and e. …
správně: …and e) …
s. 44
nesprávně: …střetávajícíh…
správně: …střetávajících…
s. 45
nesprávně: …i právních
předpisech…
správně: …v právních předpisech…
nesprávně: ….rozhodovalspor…
správně: …rozhodoval spor…

nesprávně: …hovořit jejich…
správně: …hovořit o jejich…

s. 46
nesprávně: …ustanovení o § 27a…
správně: …ustanovení § 27a…

s. 29
nesprávně: …folkor… / …folkoru…
správně: …folklor… / …folkloru…

s. 48
nesprávně: …fokloru
správně: …folkloru

nesprávně: …jednotlivci).“
správně: …jednotlivci.“

s. 49
nesprávně: IGC…akceschopná. /
…jejích… / …její…
správně: IGC…akceschopný. /
…jeho… / …jeho…

s. 30
nesprávně: …folkor… / …foklorem
správně: …folklor… / …folklorem
s. 32
nesprávně: …spor o domorodých…
správně: …spor domorodých…
nesprávně: …novozélanská…
správně: …novozélandská…
s. 34
nesprávně: …podmínek, by měl…
správně: …podmínek by měl…
nesprávně: …požadované
právního…
správně: …požadované právní…

nesprávně: …folkor…
správně: …folklor…
s. 50
nesprávně: …implemetací…
správně: …implementací…
s. 57
nesprávně: …folkorem. / …folkor… /
…foklorními… / …foklor… /
…fokloru…
správně: …folklorem. / …folklor… /
…folklorními… / …folklor… /
…folkloru…
s. 58
nesprávně: …folkore. / …fokloric… /
…foklore…
správně: …folklore. / …folkloric… /
…folklore…

