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Hannoversko mezi Británií a Pruskem – Diplomová práce – Bc. Jan Rampas – Errata
Pozn.: Níže přikládá autor práce opravu několika menších chyb a překlepů, kterých se – i přesupřímnou péči – dopustil při psaní vlastního textu své diplomové práce. Jednotlivé korekcejsou uvedeny příslušnou stranou práce, po níž následuje opravený text. Autor děkuje Prof.PhDr. Aleši Skřivanovi, CSc. za zpětnou vazbu a slibuje se podobných chyb dále v budoucnuvyvarovat.
s. 2 – Chybně uvedena pomlčka za slovem vede. Správné znění: Další vzdalování bývalýchpartnerů z personální unie pokračuje v šedesátých letech a vede k osudnému rozhodnutíhannoverské zahraniční politiky - spolupráci Welfů s Rakouskem.
s. 19 - O vnitřních i vnějších příčinách pádu Hannoverska a jeho vládců, stejně jako o roli,jakou v něm hrály tehdejší evropské velmoci angažující se v prostoru severního Německa(Velká Británie, Prusko, Rusko, Rakousko), bude pojednáno dále, přičemž prvním úsekem,který se do značné míry podepsal na pozici Hannoverska v rámci personální unie i ve vztazíchs okolními zeměmi Německého spolku, je dle autora této práce období od zahájeníVídeňského kongresu po nástup královny Viktorie na britský trůn v roce 1837.
s. 13 – Poznámka pod čarou č. 29 – prvním pruským králem se stal kurfiřt Fridrich III., jakoFridrich I. (1688–1701 kurfiřt, 1701–1713 král) v roce 1701.
s. 29 – Své myšlenky Münster shrnul v dopise svobodnému pánu vom (und) zum Steinv lednu 1813…
s. 30 – Zde ale narážely plány Münstera na rozdílné zájmy Británie.
s. 44 - Vévoda Karel Vilém byl slavným bojovníkem proti Napoleonovi a také brunšvickýmnárodním hrdinou, kterému se v srpnu 1809 podařilo vyrvat město ze spárů Francouzů.
s. 47 - Definitivní pád Karla II., který byl pro svůj rozmařilý život spojený s korupcí ve všechvládních kruzích zván Diamantovým vévodou, přišel po vypuknutí červencové revoluce v Paříži vroce 1830.
s. 55 - Již čtyřiašedesátiletý Vilém byl očekávaným dědicem britského i hannoverského trůnu jižod roku 1827, kdy zemřel jeho starší bratr Frederik, vévoda z Yorku, přičemž tehdejší panovníkJiří IV. neměl žádného žijícího potomka a už se od něj vzhledem k jeho obezitě asi ani nedaločekávat.
s. 65 - Další kritika hannoverské politiky a království obecně ale byla přehlušena událostmi vsamotné Velké Británii - především tzv. Peterlooským masakrem spojeným s ministerskýmpředsedou hrabětem Liverpoolem, pročež upozorňovat na protiliberální opatření v Německu seukazovalo jako nadbytečné.
s. 70 – Vikomt Palmerston začínal svou politickou kariéru jako tory a ukončil ji jako členLiberální strany.
s. 90 – S sebou vzal i anglickou toaletu, kterou si přál přivézt tehdejší hannoverský generálníguvernér vévoda z Cambridge jako vzor pro pozdější masovou produkci.
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s. 102 - Tím si ale členové Steuervereinu sami způsobovali značné ztráty a brzy bylo jasné, že jetakováto politika dlouhodobě neudržitelná
s. 107 – V kontextu se jedná o Zákon o plavbě (či Navigační akta) z roku 1651.
s. 133 - Dalším důsledkem bylo uvalení nejrůznějších omezení na zahraniční diplomaty a doslovaa do písmene „zamrznutí“ vztahů s Británií.
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