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hranic prostoru. Těžiště práce staví do autorské tvorby, při které v
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autorčinu galerijní instalaci v Karlíně. Vedoucí práce hodnotí
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reakci na otázky oponentky jmenovala autory zabývající se
fenomenologií architektury a objasnila pojem "A/r/tography".
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.

Průběh obhajoby:

Výsledek obhajoby:

výborně (1)

Předseda komise:

doc. ak. mal. Ivan Špirk
1

............................
Bc. Hana Leisnerová

Členové komise:

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

............................

Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

............................

MgA. Jan Pfeiffer

............................

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bc. Hana Leisnerová

