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Průběh obhajoby:
Studentka představila komisi téma své BP (bezplenková komunikační metoda). Seznámila komisi
s cíli a strukturou BP a tématy, která pojednala v teoretické části BP. Shrnula hlavní získané
poznatky. Dále představila obsah praktické části BP a realizované šetření (kvalitativní výzkum
v podobě strukturovaného dotazníku a rozhovoru s matkami dětí nemluvňat, dětskou lékařkou a
lektorkou bezplenkové metody). Shrnula výsledky šetření mezi rodiči, poznatky včlenila do
kontextu získaných znalostí na odborném semináři, z konzultací s lékařkou a dalšími odborníky.
Shrnula pozitiva a negativa bezplenkové komunikační metody z pohledu, poukázala na šíři
podmínek, které je nutné zohlednit pro úspěšnou realizaci bezplenkové komunikační metody.
Studentka zodpověděla následující dotazy komise a dotazy položené vedoucím BP a oponentem.
Reagovala na připomínky komise ke zpracování BP (citace a odkaz na literaturu a vybraná tvrzení
v teoretické části BP):
1) Definujte pojem „alternativní rodičovství“ a jakou roli hraje historie a kultura?
2) Ujasněte, z jakého zdroje jste čerpala pro tvrzení, že nemluvně je schopné vědomě kontrolovat
vyměšování.
3) Možnosti využití BP pro pedagogickou praxi učitelek MŠ a možnosti a podmínky aplikace
bezplenkové komunikační metody v kontextu pracovního zapojení rodičů a institucionální péče o
dítě mladší 3 let (př. umístění dítěte zvyklého na bezplenkovou metodu do jeslí).
4) Vysvětlete tvrzení z BP, že by si dítě nemělo zvykat na pleny a mokré prostředí, když na jiném
místě BP pleny v noci připouštíte.
Výsledek obhajoby: Výborně.
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