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Jana Sedláková se zapojila do výzkumné činnosti skupiny prof. Hrabálka na Katedře organické 
a bioorganické chemie již ve svém 3. ročníku a záhy se zapojila rovněž do činnosti 
Univerzitního výzkumného centra UNCE prof. Šimůnka. Ve své práci se zabývala přípravou 
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