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Renáty Jelínkové podává dost dobrou deskripci uvedeného gramatického jevu a

bohatou exemplifikaci. Je chvályhodné, že vedle uvedené literatury použila také i
pojednání na toto téma zpracovaná elektronicky, jež vyhledala na internetu.
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