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Zabývá se edukací žáků se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením a žáků s poruchou autistického spektra v
multisenzorickém prostředí. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce (terapie Snoezelen). Uvedla hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní
výzkumné šetření, zkoumá vliv terapie Snoezelen na žáky s
mentálním postižením, s poruchami autistického spektra a s
kombinovanými vadami.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka výzkum prováděla s maximální korektností
a zaujatostí problematikou. Problematické jsou nesprávně
formulované hypotézy. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Objasnila principy a pravidla pro kolektivní využití
Snoezelen. Vyjádřila se k faktu, že v České republice dosud
Snoezelen v řadě zařízení pro mentálně a kombinovaně postižené
chybí. Shrnula závěry práce a doplnila je doporučeními pro teorii a
praxi speciální pedagogiky. 
Na dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou
práci obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli
se na hodnocení: výborně
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