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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá rostlinnými barvivy a jejich didaktickým využitím 
ve výuce a volnočasových aktivitách. 
 
První teoretickou část práce autorka věnuje stručné historii barvení různých materiálů rostlinnými 
barvivy od počátku dokladovaných písemných zmínkách barvení textilu až do současného rostlinného 
barvířství v rámci volnočasových aktivit. V dalších kapitolách se autorka zabývá přípravou barvicí 
lázně a podává přehled postupů při barvení rostlinami, uvádí hlavní chemické sloučeniny a jejich 
využití, podává přehled rostlinných barviv a přehled vybraných rostlin z hlediska využívání barviv. 
Autorka neopomněla uvést stručné zásady bezpečnosti práce při postupech barvení. Teoretická část 
práce je doplněna v příslušných kapitolách řadou přehledných shrnujících tabulek. 
 
Praktická část je na základě práce s dětmi v zájmovém oddíle experimentální archeologie zaměřena 
na tvorbu výukových projektů s možností využití ve školní praxi i ve volnočasových aktivitách. Jako 
východisko pro tvorbu výukových projektů využila autorka vlastní experiment – ověřování barevného 
spektra. Výsledné výukové projekty určené základním školám seznamují žáky s barvením pomocí 
rostlin, demonstrují příklady barviv jako obsahových látek v rostlinách a vliv chemických barviv na 
výsledek procesu barvení. V rovině didaktické autorka poukazuje na fakt, že práce v projektech 
prohlubuje u žáků týmovou spolupráci, schopnost pracovat s informacemi i dovednost rozvrhnout si 
práci do určitého časového horizontu. Další praktickou částí práce jsou experimenty ve volnočasových 
aktivitách s uvedením pouze jediného experimentu. 
 
Cíle magisterské diplomové práce autorka poměrně přehledně a jasně formulovala, teoretická i 
praktická část práce jsou logicky provázané. V diskusi autorka hodnotí hypotézy, stanovené v úvodní 
části práce, výsledky však porovnává pouze s jednou citovanou publikací. Jazykový projev autorky je 
kultivovaný, práce obsahuje cizojazyčný abstrakt, literatura je vhodně vybraná i citovaná, avšak 
početně málo obsáhlá. Součástí přílohového materiálu jsou většinou autorské dokumentační 
fotografie, dokladující výsledky barvení pomocí rostlinných barviv a výuková prezentace k tématu.  
 
Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 V textu se vyskytují drobné pravopisné chyby a chyby při úpravě textu. 

 Autorka využila malé množství literárních pramenů. Jako hlavní zdroj o problematice 
rostlinných barviv využila pouze autorku Bidlovou. U obhajoby prosím uvést další 
možné informační zdroje. 

 U obhajoby prosím uvést shrnutí možností implementace problematiky rostlinných 
barviv do výuky. 

 
I přes výše zmíněné nedostatky předložená magisterská diplomová práce, zaměřená na problematiku 
rostlinných barviv a jejich didaktického využití ve výuce a volnočasových aktivitách, splňuje všechny 
požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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