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Zabývá se zřídka využívanou arteterapeutickou metodou Práce v
hliněném poli®. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce (vliv a psychické dopady haptiky, haptizace, jako prostředek k
terapii). Uvedla hlavní záměr a postup řešení praktické části práce.
Poskytuje vhled do arteterapeutické metody, kterou autorka uplatňuje
u dětí s posttraumatickým syndramem , které žijí v dětském domově. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a
oponentky.Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k problematice konkrétního využití metody v práci s
dětmi v „Letním domě“. Popsala časovou náročnost metody. Uvedla
postupy s použitím tzv. přechodových objektů. Objasnila možnost
použití konceptu "Práce v hliněném poli" u dětí s kombinovaným
postižením. Diskuze byla zaměřena na zhodnocení metody, na
význam práce pro speciální pedagogiku. Studentka věcně odpověděla
na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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