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Průběh obhajoby:
Studentka představila téma své BP a zdůvodnila osobní motivaci pro jeho volbu (vybrané jesle jsou
vlastní pracoviště). Pojednala o tématech, která popsala v teoretické části BP - charakterizovala
zařízení jeslí, specifika institucionální péče a složení personálu, komparovala péči o dítě mladší tří
let v mezinárodním kontextu. Dále představila praktickou část BP, stanovený cíl a aplikovanou
metodologii (výzkumná sonda mezi studenty PedF UK docházejících do vybraných jeslí, dotazník
pro rodiče). Studentka seznámila komisi s průběhem a výsledky šetření, které podle výsledků
potvrdilo význam jeslí jako vhodného doplnění výchovy a péče o dítě v rodině.
Studentka zodpověděla následující dotazy či připomínky komise a dotazy položené vedoucím BP a
oponentem:
1) Proveďte určité závěry z šetření ve vztahu ke stanovenému cíli praktické části BP.
2) Jaké vzdělání má personál vybraných jeslí?
3) Strukturujte stručně obecné potřeby dítěte do tří let podle možnosti a jejich uspokojování
v institucionální výchově. Jaké jsou limitující faktory pro vstup dítěte do jeslí (z obecného pohledu).
Jak je možné zajistit podmínky pro tyto potřeby v jeslích a v čem spočívá nezastupitelnost rodiny
ve výchově dítěte mladšího tří let.
4) V čem tkví potřeba otevřené budoucnosti vzhledem k vazbě dítěte na rodiče a dospělého?
5) Studenti, kteří docházeli do jeslí, byli nejen z oboru předškolní pedagogiky, ale také jiných
oboru. Jaké spatřujete průniky a omezení vzhledem k Vaší odborné specializaci jako zdravotnice a
nyní též jako předškolní pedagog?
6) Setkala jste během komparace zajištění péče o dítě mladších tří let v zahraničí i s jinou
kvalifikací personálu než pouze zdravotnickou?
Výsledek obhajoby: velmi dobře.
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