Errata
KRESL, Z. (2012): Srovnání českých obcí Svatá Helena a Rovensko v rumunském
Banátu – v oblasti dopravní dostupnosti, vybavenosti obce a prostorových vazeb
místních obyvatel. Bakalářská práce, Přf UK, 89 s.
s. 1:

původní – in area sof availability of transport, community facilities and spatial
relationships of local residents
oprava - in areas of availability of transport, community facilities and spatial
relationships of local residents

s. 6:

původní - Původně jednotná oblast Banátu se historicky nacházela na jihovýchodní
periferii Rakouska-Uherska.
oprava - Původně jednotná oblast Banátu se historicky nacházela na jihovýchodní
periferii Rakouského císařství

s. 10: původní - V horách Banátu se nacházejí také dva národní parky, nejznámější je však
Národní park Ţelezná vrata, chránící význam oblasti kolem dunajské soutěsky.
oprava - V horách Banátu se nacházejí také dva národní parky, nejznámější je však
Národní park Ţelezná vrata, chránící oblasti kolem dunajské soutěsky.
s. 11: původní - Součástí Uherska zůstává aţ do roku 1552, kdy bylo území dobyto Turky,
kteří jej drţeli aţ do počátku 18. století, kdy byla na území Banátu zřízena vojenská
hranice (Secká 1995: 93).
oprava - Součástí Uherska zůstává aţ do roku 1552, kdy bylo území dobyto Turky,
kteří jej drţeli aţ do počátku 18. století, kdy byla na území Banátu zřízena vojenská
hranice habsburské monarchie (Secká 1995: 93).
s. 11: původní - Součástí Uherska zůstává aţ do roku 1552, kdy bylo území dobyto Turky,
kteří jej drţeli aţ do počátku 18. století, kdy byla na území Banátu zřízena vojenská
hranice habsburské monarchie (Secká 1995: 93).
oprava - Po revolučních otřesech a napoleonských válkách se Evropa nacházela
v hospodářské i společenské depresi (Langhammerová 2009: 5), k neradostné
situaci přispěla i neúrodná léta na přelomu století, státní bankrot habsburské
monarchie roku 1811, či zvýšené naturální odvody a daně (Secká 1995: 92).
s. 14: původní - Teprve v roce 1932 vojenské úřady zmírnily svá nařízení a část našinců
přesídlila do úrodnějších a přístupnějších níţinatých oblastí dnešního srbského
Banátu (Heroldová 1986: 46).
oprava - Teprve v roce 1832 vojenské úřady zmírnily svá nařízení a část našinců
přesídlila do úrodnějších a přístupnějších níţinatých oblastí dnešního srbského
Banátu (Heroldová 1986: 46).
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s. 15: původní - Graf 1: Vývoj počtu obyvatel českých vesnic v 19. století
oprava - Graf 1: Vývoj počtu obyvatel českých vesnic v Banátu v 19. století
s. 23: původní - Svou partnerskou obec má prozatím pouze vesnice Rovensko, kterou je od
roku Rovensko u Zábřehu na Moravě.
oprava - Svou partnerskou obec má prozatím pouze vesnice Rovensko, kterou je od
roku 1995 Rovensko u Zábřehu.
s. 26: původní - Strukturované hloubkové rozhovory jsem provedl celkem dva: ve Svaté
Heleně s ředitelem základní školy panem Františkem Rochem a v Rovensku
s prodavačkou místního obchodu.
oprava - Strukturované hloubkové rozhovory jsem provedl celkem dva: ve Svaté
Heleně s ředitelem základní školy panem Františkem Rochem a v Rovensku
s prodavačkou místního obchodu. Struktura rozhovoru obsahovala jasně definované
otevřené otázky, dotazovaným byl ponechán prostor pro vlastní vyjádření a v případě
nejasností jsem se účastníka rozhovoru dotazoval dále za účelem objasnění dané
věci.
s. 31: původní - Poznámky: Ţlutým bodem jsou vyznačené větrné elektrárny. Světle modrou
linkou jsou vyznačené štěrkové cesty, které jednotlivé elektrárny spojují.
oprava - Poznámky: Ţlutým bodem jsou vyznačené větrné elektrárny. Světle modrou
linkou jsou vyznačené štěrkové cesty, které jednotlivé elektrárny spojují. Tmavě
modrou barvou je zakrouţkováno území obce Svatá Helena.
s. 34: původní - Graf 4: Počty ţáků školy ve Svaté Heleně za posledních 10 let ob jeden rok
oprava - Graf 4: Počty ţáků základní školy ve Svaté Heleně dle jednotlivých ročníků
ve školním roce 2011/2012
s. 35: původní - Největší slávou v obci bývá svatba, které se na rozdíl od typické svatby
v Česku zúčastňuje i široké příbuzenstvo a sousedstvo (Svoboda, Dokoupil 2002:9091).
oprava - Největší slávou v obci bývá svatba, které se na rozdíl od obvyklé svatby
v Česku zúčastňuje i široké příbuzenstvo a sousedstvo (Svoboda, Dokoupil 2002:9091).
s. 49: původní - V roce 2007 byla škola opravena, rekonstrukce stála 60 mil. starých
rumunských lei.
oprava - V roce 2007 byla škola opravena, rekonstrukce stála 60 mil. starých
rumunských lei (cca 34 500 CZK).
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s. 49: původní - Škola v Šumici byla vzhledem k nízkému počtu dětí uvařena.
oprava - Škola v Šumici byla vzhledem k nízkému počtu dětí uzavřena.
s. 53: původní - Dráty vysokého napětí jsou vedeny z obce Boina vesměs lesním porostem
(Rovensko 2007:9 1).
oprava - Dráty vysokého napětí jsou vedeny z obce Boina vesměs lesním porostem
(Rovensko 2007:91).
s. 53: původní - Farní knihovna byla i v Rovensku, v současné době je však sbírka součástí
gernické knihovny (Kvaček banát 99).
oprava - Farní knihovna byla i v Rovensku, v současné době je však sbírka součástí
gernické knihovny (Kvaček 2009:99).
s. 64: původní - DOKOUPIL, I. (2009): Závěrečná zpráva projektu asistenční pomoci
krajanské komunitě v Banátu. Člověk v tísni, Praha, 7 s., dostupné z:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.banat.cz%2Fmaterialy%2Fprojekt%2520cvt%2FZavere
cna_zprava_rumunsko09_%2520text_web.doc&ei=TNe8T8v8Cczv8QOArbSUAQ&us
g=AFQjCNHwlcY42X5p_UHmotDlvpwGvJFlFg&sig2=Ads-AtQBuXjmeRowO7dgHQ,
cit. [2012-05-17]
oprava - DOKOUPIL, I. (2009): Závěrečná zpráva projektu asistenční pomoci
krajanské komunitě v Banátu. Člověk v tísni, Praha, 7 s., dostupné z:
http://www.banat.cz/pomoc_krajanum.htm, cit. [2012-05-17]
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