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Diplomová práce je jedním z výstupů projektu SGS, který diplomant řešil v r. 2017 na podnět Magistrátu města Pardubice. Dílčí 

výstupy publikoval student se svým vedoucím ve sborníku mezinárodní konference (2017), další publikace finálních výsledků je v 
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