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k diplomové práci Lucie Králové
Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České
republiky
Lucie Králová popisuje a analyzuje ve své diplomové práci (110 stran plus
bibliografie) urbánní a částečně i regionální vývoj na území bývale
demokratické republiky (NDR) od konce 2.
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