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Práce se věnuje dosud málo probádané problematice barevné terminologie v kontextu 

mateřské školy v souvislosti funkčního slovníku výtvarné výchovy. 

Text práce je strukturovaný logicky. V úvodu studentka definuje cíle pro teoretickou a 

praktickou část práce, v první části se zabývá věcnou problematikou barev a barevné  

terminologie, v druhé části se věnuje jejich uplatnění v konkrétní mateřské škole, s ohledem 

na šíři barevného slovníku dětí předškolního věku a na možnosti jejího ovlivnění.  

V teoretické sekci autorka studuje zejména fyzikální vlastnosti barev, barevné názvosloví a 

barevné pigmenty. Zabývá se také barvami v kontextu didaktiky výtvarné výchovy a 

předškolní pedagogiky. V praktické části se zaměřuje na konkrétní praxi mateřské školy a pro 

výzkumnou sondu stanovuje cíle zjistit:  

„Jak barvitá je slovní zásoba dětí v této mateřské škole a zda se barevná terminologie dětí 

rozvíjí přirozeně, nebo je rozvíjena cíleně. Jak širokou škálu výrazů respondenti znají. (str. 

24) Druhým výzkumným cílem je vytvoření prostředí, ve kterém budou respondenti utvářet  

vlastní barevný slovník.” (tamt.) Studentka jasně formuluje výzkumné otázky, popisuje 

výzkumnou metodu, realizuje výzkumnou sondu, a srozumitelně předkládá výsledky analýzy. 

Součástí výzkumné sondy je experiment, ve kterém studentka dětem - respondentům nabízí 

výtvarnou činnost, se zjištěním, že je takto možné ovlivnit aktivní verbální slovní zásobu dětí. 

Část textu obsahují dětské barevné neologismy má také svoje estetické kouzlo. Text praktické 

části uzavírá autorka práce jasným shrnutím výzkumných zjištění.   

Přínos této práce shledávám nejen v individuálním odborném rozvoji její autorky, text je 

podnětný také pro další badatele v dané oblasti. 

Studentka řádně cituje používané texty. Po formální stránce je práce v pořádku. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci v daném oboru a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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