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Zabývá se divadelní tvorbou mentálně postižených herců.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (mentální
postižení, principy a metody dramatické výchovy). Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Jejím cílem
bylo prozkoumat a popsat proces tvorby divadelního představení v
zájmovém útvaru a zhodnotit přínos dramatické tvorby pro
osobnostní a sociální rozvoj zúčastněných osob s mentálním
postižením. Realizovala výzkumné šetření s využitím pozorování a
rozhovorů při nácviku divadelního představení studia Oáza. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Práce je hodnocena jako zdařilá a inspirativní. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k problematice
koncipování scénáře pro mentálně postižené osoby. 
Objasnila, zda lze v práci s ročními obdobími a pranostikami nalézt
paralelu se "školou roční" K. S. Amerlinga. Popsala, jak lze podpořit
rozšiřování nabídky volnočasových aktivit určených pro osoby s
mentálním postižením. Diskuze byla zaměřena na přínos divadelní
tvorby pro osoby s mentálním postižením. Studentka věcně
odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku: výborně
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