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Práce se zabývá hodnocením závislosti postavení týmů v žebříčku FIFA na dosaženém výsledku 
na posledních pěti světových šampionátů ve fotbale. Vyšší cíle si práce neklade s ohledem na 
metodologická omezení tématu. Herní systém na MS je stanoven jako zápasy základní 
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