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studentky. Přestože jsme se společně potýkaly delší dobu s technickými problémy a řadu 
experimentů jsme musely díky tomu opakovat v krátkém časovém horizontu, studentka 
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zcela bez dopomoci školitele. To obnáší, byť to nemusí být na první pohled zcela patrné, umět 
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