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Kašperské Hory 2007, 411 s + 31 s. textových příloh + 72 obr. a graf.
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Není cílem posudku rozebírat podrobně obsahovou stránku práce po jednotlivých kapitolách.
Vzhledem k jejímu způsobu zpracování se tak již omezím pouze na závěrečné zhodnocení.
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