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ě, což ji vzhledově ubírá na případné vědeckosti.

 k dobré čitelnosti práce a k rychlejšímu uvedení 
textu nepoužívá žádná cizí slova ani komplikované obraty. 
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ovládací prvky (C, D...). Bylo by vhodné do textu umístit obrázek nebo schéma s
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příloze. 
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