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Zabývá se využitím biblioterapie u osob drogově závislých. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (problematika drogové
závislosti, biblioterapie). Uvedla záměr a postup řešení praktické
části práce. Pokusila se vytvořit soubor konkrétních aktivit, které je
možné použít při biblioterapeutickém sezení s osobami s drogovou
závislostí.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že nebylo využito zahraničních zdrojů. Podrobněji
mohla byt rozpracovaná kapitola o náplni léčebných postupů u
závislostí, chybí stať o kritériích výběru vhodné literatury. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla instituce pro
léčbu závislostí, kde se využívá biblioterapie, popřípadě
hagioterapie. Objasnila používání informačních zdrojů při
koncipování textu a její osobní podíl na vytvořeném materiálu.
Vyjádřila se k problematice možné realizace navržených aktivit, k
výběru textů vhodných pro biblioterapeutické využití. Diskuze byla
zaměřena na zkušenosti s využitím biblioterapií v rámci prevence a
léčby drogově závislých v ČR. Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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