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1) Proč je do grafu č.11 zanesená odpověď „ano“? Vysvětlete. 

2) U obou skupin dotazovaných je otázka na ekonomické důvody zaměřena na cvičence. 

Jak mohou ekonomické důvody zaměřené na trenéry ovlivnit odchod cvičenců? 
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