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Připomínky a otázky k obhajobě:
Hlavním přínosem práce je analýza zapojení NNO do plánování rozvoje obcí. V době, kdy
vzrůstá tlak na zapojení veřejnosti a NNO do procesů strategického plánování nejen
v souvislosti s komunitně vedeným místním rozvojem, jsou přínosy práce nepochybné.
Jakou formu nástroje k zapojení NNO byste zvolila v případě, že byste zpracovávala
rozvojový dokument obce, mikroregionu, MAS nebo kraje?
V práci jste analyzovala strategické plány na více úrovních. Na jakých úrovních místní správy
si myslíte, že zapojování NNO funguje nejlépe a na které naopak nejhůře.
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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