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Diplomant v práci postupuje systématicky, od charakteristiky území přechází k popisu trati a 
dopravně-technolgické současné situaci. Na část analytickou navazují vlastní návrhy 
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Textovou část doplňují velmi zdařilé grafické přílohy, a to jak traťového úseku, tak jednotlivých 
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