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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
V úvodu práce je jasně stanoveno pět cílů. Cíle odpovídají danému typu práce a byly v práci 
naplněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
V první části práce jsou obecně představena rostlinná barviva. Jejich vzniku a funkci je věnována 
pouze velmi okrajová pozornost. V následující části jsou barviva rozdělena dle chemické struktury. 
Většina skupin je vhodně ilustrována chemickým strukturními vzorci. Tyto části jsou zpracovány 
přehledně s pouze malým množství nepřesností (např. obr. 5 – nejedná se o strukturní základ 
hemových barviv, str. 15. – dvojmocný náboj, substituent karbaldehyd). Poněkud překvapivé je 
vzhledem k zaměření práce zařazení barviv, která nejsou typicky rostlinná. Jako jsou například 
fenazinová barviva produkovaná bakteriemi (typická např. pro rod Pseudomonas) nebo purinová 
barviva, se kterými se ve formě guaninu setkáváme u ryb a obojživelníků. Zvláště v přehledu působí 
také kapitola 4.1.4 Pyrimidinová barviva, která neobsahuje žádný text. 
Autorka navazuje kapitolou představující postupy izolace barviv a jejich použití. Ačkoli jsou v práci 
představována i lipofilní barviva a některým z nich se věnují i dále uvedené praktické náměty, 
v kapitole zabývající se postupem izolace barviv je věnována pozornost pouze barvivům rozpustným 
ve vodě. Součástí práce je i kapitola stručně představující vybrané druhy rostlin používané k získání 
barviv. 
V prakticky orientované části autorka sestavila přehled rostlinných barviv používaných jako aditiva s E 
označením. Hlavní díl praktické části je věnován námětům pro práci s rostlinnými barvivy. Autorka 
všechny uvedené náměty prakticky vyzkoušela a uvádí výsledky experimentů, které vhodně dokládá 
fotodokumentací. Úlohy jsou doplněny návrhy pracovních listů či doplňkových úloh. Bohužel není 
uvedeno zamýšlené didaktické uplatnění materiálů ani cílová skupina žáků. Součástí práce je také 
autorské řešení pracovních listů. Některé úlohy jsou bohužel neslučitelné, neboť na sebe navzájem 
odpovídají, či je odpověď přímo v názvu aktivity (např. str. 49, 53). 
V textu práce je nestandardně pracováno se zdroji. Na informační zdroje je v textu odkazováno vždy 
souhrnně na konci odstavce či po několika odstavcích. Není tedy zřejmé, odkud byly jednotlivé 
informace čerpány. U námětů praktických aktivit s SO2 (kap. 8.1 a 8.2) není uveden zdroj námětu ani 
principu experimentů, ze kterého bylo čerpáno. V pokusu 8.2 jsou zároveň uvedeny pomůcky a 
chemikálie, které k jeho provedení nejsou zapotřebí. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Práce obsahuje 58 stran textu (jeho přímou součástí jsou i pracovní listy) a 6 stran příloh (autorské 
řešení pracovních listů). Formální úprava textu je na dobré úrovni. Výjimkou jsou opakující se 
jednoslabičné předložky na koncích řádků a formát citací v textu. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA  
Práce působí konzistentně a jednotlivé části jsou uspořádány v logickém sledu. Informace o barvivech 
uvedené v práci jsou psány přehledně a srozumitelně. Velmi oceňuji praktické vyzkoušení v práci 
uvedených aktivit a prezentování pouze funkčních experimentů. Velká pozornost byla věnována 



i představení výsledků experimentu, které mohou posloužit jako dobrá metodická opora. V práci 
postrádám uvedení možností využití navržených experimentů a aktivit ve vzdělávání.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
Pro který stupeň vzdělávání jsou určeny v práci navrhované úlohy a pracovní listy? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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