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Studentka se danou problematikou dlouhodobě zabývá a téma bylo řešeno jako podnět z praxe. Při své práci provedla podrobnou analýzu 

pojmu přestup a přestupní vazba v národním i evropském kontextu. V dalším kroku vytvořila návrhy možností řešení přestupů a v dalším 
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