Errata:
- str. 2:
- V úvodním poděkování se na 5. řádku nahrazuje dvakrát slovo „PhD.“ slovem „Ph.D.“
- Za slovo „konzultoval.“ na 6. řádku se přidávají věty: „Taktéž děkuji rodině Kotálově
za laskavé zapůjčení materiálů, které mi napomohly při psaní této práce. Své
poděkování bych rád vyjádřil i pamětníkovi Josefovi Karasovi, bez jehož svědectví o
dění v obci by práce nikdy nebyla úplná.“
- str. 4:
- V anglickém znění abstraktu se ve 4. odstavci na 3. řádku vypouští člen „the“ v části
věty: „…political trial against the great farmer…“
- str. 7:
- V úvodu práce se v 3. odstavci na 2. řádku se vypouští slovo „také“ mezi slovy
„motivy“ a „kvůli“
- V poznámce pod čarou č. 3 se v 1. řádku nahrazuje slovo „PhD.“ slovem „Ph.D.“
- str. 8:
- Ve 2. odstavci na 14. řádku se mění formát označení názvu konference „Kolektivizace
v Československu“ z obyčejného textu na kurzívu.
- V poznámce pod čarou č. 5 se na 2. řádku nahrazují čísla stran rozpětím: „494-518“
- str. 9:
- Ve 2. odstavci na 8. řádku se mění věta následující po dvojtečce za větu: „Josefem
Karasem - synem mlynáře, který byl uvězněn za účelem usnadnění průběhu
kolektivizace v Něměticích - a Františkem Jirsou ml. - synem posledního soukromníka
v obci Němětice.“
- Ve 3. odstavci na 2. a 3. řádku se vypouští část věty za čárkou: „…, a to vše na
základě informací z pamětní knihy obce Němětice.“
- str. 22:
- Ve 2. odstavci se na 4. řádku mění letopočet ze „září 1947“ na „září 1948“
- str. 28:
- Poslední věta 4. odstavce ve znění: „Lešek na své velké hospodářství nestačil a
Němcovy pozemky se nalézaly na nekvalitní půdě“ se vypouští.
- str. 31:
- Ve 3. odstavci se na 9. řádku mění slovo „tvořili“ na „tvořily“
- str. 57:
- V seznamu pramenů a literatury se text na 1. řádku nahrazuje v tomto smyslu:
• Státní okresní archiv Strakonice, fond Archiv obce Němětice (nezpracovaný fond),
Kronika obce Němětice 1930-1967
- Text na 2. řádku v seznamu pramenů a literatury se mění a doplňuje následovně:
• Státní okresní archiv Strakonice, fond Místní národní výbor Němětice 1945-1954
- str. 58:
- V popisu obrazové přílohy se u přílohy č. 8 mění text v závorce ve 3. řádku: „(úplně
nalevo)“ na text: „(na fotce stojící úplně nalevo)“
(pozn.: všechny odstavce a řádky se počítají odshora; konec odstavce z předcházející stránky se počítá jako
první odstavec na stránce následující)

