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Autor se mimo to, že svou práci dobře strukturoval, snažil i vyvážit rozsah a obsah 
jednotlivých kapitol, ne vždy se mu to však zdařilo. Proto se v některých kapitolách mťJžeme 
setkat s konstatováním typu: ... Mládež stojí částečně mimo hlavní proud zájmlJ aktérlJ 
komunitního plánování(str. 105, kapitola" Diskuse"), bez toho, že by se autor věnoval 
příčině či možnostem náprav. Taktéž část z předložených závěrťJ vlastní práce ustrnula spíše 
ve stavu stručného popisu. Nic méně musím konstatovat, že předložený text po formální a 



obsahové stránce - i přes uvedené výtky - odpovídá požadavkllm kladeným na diplomovou 
práci. 
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm dobře. 

Otázka k obhajobě: 
Co je možné učinit pro to, aby se ocitla mládež v hlavním proudu zájmll aktérll komunitního 
plánování? 
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