
Errata 

s. 15 „jako úhelný kámen“ corr. „za úhelný kámen“ 

s. 18 „v rukopisné tradici šířené“ corr. „v rukopisné tradici šířeného…“ 

pozn. 59 na s. 18 „z jiné ideologické pozice než“ corr. „z jiné ideologické pozice.“ 

s. 10 „Donatova Ars minor“ corr. „Donatovy Ars minor“    

s. 17 „zůstaly Paulovy neznámé“ corr. „zůstaly Paulovi neznámé“  

s. 19 „V Paulově případě jeho znalost Getik předpokládá…“ corr. „V Paulově případě se jeho 

znalost Getik předpokládá…“  

s. 25 „Lamissonovy činy“ corr. „Lamissionovy činy“  

pozn. 94 na s. 26 „tvoříjednotlivé“ corr. „tvoří jednotlivé“  

pozn. 95 na s. 27 „v Paulově dob“ corr. „v Paulově době“  

pozn. 109 na s. 28 „k Padersbornu“ corr. „k Paderbornu“ 

s. 29 „s problémů“ corr. „z problémů“ 

s. 33 „lůžku“ corr. „lůžko“  

pozn. 173, s. 38 „2007“ corr. „2003“ 

s. 44, 45 a s. 47 „Ibor“ corr. „Ybor“ 

s. 48 „k této událostem“ corr. „k této události“  

s. 56 „Pokolení Gepidů byl … oslabeno“ corr.  „Pokolení Gepidů bylo … oslabeno“ 

pozn. 7 na s. 59 „hanitant“ corr. „habitant“  

pozn. 10 na s. 60 „germánskou“ corr. „germánské“  

v pozn. 19 na s. 61. „Eratosthénem“ corr. „Eratosthenem“ 

pozn. 38 na s. 64 „výraz“ corr. „výskyt“  

pozn. 42 na s. 65 „Langobardů“ corr. „Langobardům“,  

pozn. 58 na s. 67 „Cusupald“ corr. „Kusupald“ 

pozn. 60 na s. 67 „vyloučen“ corr. „vyloučeno“   

pozn. 67 na s. 68 „Agathiaova“ corr. „Agathiova“ 

s. 71 „tzv. tzv. origo gentis“ corr. „tzv. origo gentis“    
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