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   Vlastní práci tvoří 83 stran textu včetně 3 schémat, 8 obrázků, použité literatury, 

elektronických zdrojů, ostatních zdrojů a 4 příloh. 

   Studentka Joanna Mazal Žaganová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Teatroterapie 

v sociálních službách “. Jedná se o téma, které bezpochyby stojí za to, aby bylo 

komunikováno a vhodně představeno odborné i laické veřejnosti.   

   Autorce se podařilo, ve formátu bakalářské práce, představit teatroterapii jako jednu z méně 

známých a méně využívaných expresivních terapií. Daří se jí k tomu využívat netradiční 

přístup, třeba že pro vlastní výzkum volí standardní metodoligii kvalitativního výzkumu.    

   Velice oceňuji přehlednost a srozumitelnost díla, které bylo dosaženo jazykovými 

dovednostmi a dále tím, že teatroterapie byla představena přímo v praxi, prostřednictvím 

Divadelního souboru Rozkoš. Autorka využívá i svých praktických zkušeností, které 

načerpala při odborné stáži. Současně však je naprosto zřejmé, že studentka má nastudovánu 

odbornou literaturu, což prokazuje vhodnými citacemi a odkazy.  

   Studence se podařilo dosáhnout zvoleného cíle, kvalitativním výzkumem prokázat, že 

teatroterapie je významnou formou léčby, pomáhá klientům a je funkční metodou pro práci 

s jakkoliv znevýhodněnou skupinou.  

   Kromě zvládnutí formálních požadavků má práce velice siný lidský rozměr. Bez předsudků 

představuje klienty neziskové organizace Rozkoš bez rizika, respektive Divadelního souboru 

Rozkoš v čele s principálkou – terapeutkou Hanou Malinovou.    

   Vzhledem ke kvalitě a jedinečnosti práce doporučuji její další publikování v odborném tisku 

a popularizační formou i jinde.  

   Dále studentce dávám k úvaze, jak toto téma rozvinout při dalším studiu, například při 

realizaci magisterské práce. 

   Použitá literatura je velice vhodně zvolena a je i v dostatečném rozsahu. Elektronické i 

ostatní zdroje jsou též vhodné i aktuální. 

 

   Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Jaké konkrétní rady či doporučení by jste dala kolegům, na základě  

                                   Vašeho dosavadního poznání, pokud by se rozhodli teatroterapii  

                                   využívat ve své praxi ?          

    

    

 

Hodnocení: výborně  

 

 

V Praze dne: 17. května 2015                                     Podpis oponenta bakalářské práce: 


