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a její logická stavba jsou na vysoké úrovni, hloubka provedené analýzy je odpovídající 

danému typu závěrečné práce. Diplomantka v průběhu zpracování tématu závěrečnou práci 

průběžně konzultovala, pozitivně oceňuji samostatný tvůrčí přístup ke způsobu zpracování 
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