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Předložená diplomová práce se zabývá využitím rostlin obsahujících barviva ve výuce některých předmětů na 

ZŠ a ve volnočasových aktivitách. Snaží se o integrované pojetí tohoto tématu s využitím projektové formy 

výuky. Práce obsahuje 62 stran textu a 24 stran příloh. V úvodu je stanoveno 6 cílů práce a formulovány 3 

hypotézy. 

 

V teoretické části se autorka věnuje historii barvířství, rostlinnému materiálu vhodnému pro využití k barvení, 

materiálům vhodným k barvení, přehledu dřevin a bylin, které se dají využít jako zdroj konkrétních barev, 

postupům barvení a bezpečnosti práce při barvení. 

 

V praktické části jsou nejprve ověřeny barvicí techniky s využitím rostlin. Tato problematika je zpracována 

pečlivě a detailně, výsledky jsou uvedeny v tabulkách a doplněny fotodokumentací v příloze. Slouží jako 

východisko pro zamýšlené didaktické využití.  

 

Dále jsou navrženy 3 projekty, které s různými obměnami využívají tyto barvicí techniky. Za kladnou stránku 

projektů považuji zejména: důraz na činnostní a zážitkovou výuku, seznámení s rostlinami méně obvyklým a 

netradičním způsobem, který může být pro žáky motivující, práci ve skupinách a s ní související rozvoj 

odpovídajících kompetencí, jasně definovaný výstup projektů, dobře zpracovaný návrh na závěrečné hodnocení 

projektu žáky i učitelem. Nicméně zde postrádám: teorii projektové výuky včetně literatury vztahující se 

k projektové výuce, zadávací listy pro jednotlivé skupiny žáků, podle kterých by mohli pracovat (dle str. 52 jsou 

materiály pro žáky v kapitole 4.1, která ovšem v práci zcela chybí), výukové cíle projektu (jaké konkrétní 

znalosti mají žáci po absolvování projektu získat), při výčtu mezipředmětových vztahů chybí propojení s fyzikou 

(témata světlo, světelné spektrum, doplňkové barvy). 

 

V diskuzi se autorka vyjadřuje především k hypotézám, není zde ale jasně řečeno, zda byly potvrzeny nebo 

vyvráceny a jakým způsobem byly ověřovány. Prosím proto o jejich přehledné zhodnocení u obhajoby.  

 

Celkově není text příliš dobře logicky provázaný (zejména v praktické části) a potenciální zájemce, který by 

chtěl tyto projekty realizovat, by se v něm zřejmě poněkud obtížně orientoval. Nelze opominout ani formální 

chyby: chyby v číslování kapitol, někdy chybí odkazy na tabulky v textu, překlepy a chyby v citacích. 

 

Předložená práce, i přes výše uvedené nedostatky, splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím ji 

         - velmi dobře -. 
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