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Předložená bakalářská práce je zaměřena na propojení výuky rostlinných barviv s praktickou 
laboratorně zaměřenou výukou botaniky na druhém stupni ZŠ. Práce zahrnuje 73 stran textu včetně 
literatury a dalších citačních zdrojů a přílohový materiál, jehož součástí je řešení pracovních listů a 
jednotlivých úloh. Navržené praktické úlohy jsou doplněny řadou dokumentačních autorských 
fotografií. 
 
V první teoretické části práce autorka charakterizuje především rostlinná barviva z hlediska jejich 
vzniku, vlivu pH na barviva, zabývá se výskytem v rostlinách a popisuje funkci barviv v rostlině. V další 
části věnuje pozornost rozdělení barviv dle struktury a chemického složení a krátce se věnuje i izolaci 
barviv a jejich použití. Rešeršní část práce uzavírá autorka charakteristikou vybraných zástupců 
rostlin, která se využívají pro obsah barevných pigmentů. Autorka uvádí využívanou část rostliny a 
obsahovou složku příslušné skupiny pigmentů. Rešeršní část je uzavřena zastoupením rostlinných 
barviv v seznamu éček.  
Jako východisko pro tvorbu praktických úloh s tematikou rostlinných barviv autorka využila část 
teoretickou. Vlastní tvůrčí aktivitou autorky, didakticky cennou a výukově využitelnou jsou náměty pro  
práci s tematikou rostlinných barviv ve výuce. Autorka vytvořila základní úlohy s doplňujícími úlohami 
a pracovními listy, které samostatně ověřila a doplnila autorskými fotografiemi. 
 
Autorka práce jasně stanovila cíle práce, které byly naplněny. V průběhu řešení práce potvrdila svůj 
tvůrčí přístup k problematice. Projevila též schopnost propojit svoji odbornost biologickou s tvorbou 
nápaditých a autorsky ověřených didaktických materiálů. Práce je dobře strukturovaná, tematicky 
provázaná, použitá literatura je řádně citovaná. Autorkou navržené a ověřené materiály s tématikou 
rostlinných barviv jsou dobře využitelné v rámci výuky botaniky na základních školách a víceletých 
gymnáziích, po úpravě případně i na vyšších gymnáziích, nebo v rámci přírodovědných kroužků. Pro 
zvládnutí úloh je nezbytná základní znalost chemie, proto jsou úlohy vhodné i pro volitelné 
přírodovědné předměty ve vyšších ročnících základní školy. 
 
Otázky k obhajobě: 

• Jaké jsou možnosti navržených úloh v mezipředmětové vazbě s chemií? 

• Kde by byly tyto úlohy vhodné k zařazení tak, aby žáci měli zvládnuté chemické aspekty úloh. 
 
 
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 
doporučuji k obhajobě.  
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