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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Cílem bakalářské práce bylo sestavení uceleného přehledu kalendářů odlišných kultur v různých 

historických obdobích se zřetelem k jejich astronomickému základu. V první kapitole autorka 

definuje základní časové jednotky a popisuje tři základní druhy kalendářů (solární, lunární, 

lunisolární). V druhé kapitole pak navazuje výkladem kalendářů používaných ve středověkých 

středomořských civilizacích. Těžiště práce spočívá ve třetí, čtvrté a páté kapitole, kde se autorka 

zabývá gregoriánským kalendářem, revolučními kalendáři Francie a Ruska a kalendáři 

mimoevropských civilizací. 

 

Za hlavní přínos práce považuji především to, že se kol. Hrůšové podařilo sestavit ucelený přehled 

všech užívaných kalendářů, popsat jejich astronomické základy a historické aspekty i vysvětlit 

různá časová omezení. 

 

Grafická úprava textu je na vynikající úrovni včetně řazení velkého počtu obrázků, grafů a tabulek. 

Práce je psána velmi čtivě s jistou literární erudicí. V rozsáhlé příloze pak najdeme ukázky antické 

literatury o souhvězdích a jejich významu pro různá roční období. Autorka čerpala své poznatky 

z velmi rozsáhlého seznamu publikací a odkazů (4 strany).  

 

Konstatuji proto, že zadané cíle bakalářské práce byly splněny. Práce je zcela v souladu 

s požadavky kladenými na bakalářské práce studentů oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. 

Některé kapitoly této práce by bylo vhodné publikovat v populárním nebo méně odborném 

fyzikálním periodiku, např. kapitola o gregoriánském kalendáři nebo pozoruhodných revolučních 

kalendářích Francie a Ruska by jistě stála za zveřejnění. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Bude potřebovat náš současný kalendář v budoucnosti nějakou opravu a příp. jakou? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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