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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Chronologie jako vědní odvětví je obor velice široký, který usiluje o korektní datování 

historických událostí. Přehled o historických i současných kalendářích tvoří významnou součást 

tohoto oboru. Problematika kalendářů byla u nás zpracována v monografii „Historická 

chronologie“ z roku 2001, od Marie Bláhové, profesorky na katedře pomocných věd historických 

na filosofické fakultě UK. Bakalaureantka měla ve své práci položit větší důraz na astronomické 

základy kalendářů a na způsoby kalendářních výpočtů, tedy podat podrobnější vysvětlení než jsou 

uvedena ve zmíněné monografii. Tento úkol byl splněn a autorka práce navíc vyhledala mnohé 

relevantní údaje v překladech antické literatury  

 

V první kapitole autorka vysvětluje základní časové jednotky a popisuje tři základní druhy 

kalendářů (solární, lunární, lunisolární). V druhé kapitole pak navazuje výkladem kalendářů 

používaných v Evropě ve středověku. Těžiště práce spočívá ve třetí, čtvrté a páté kapitole, kde se 

autorka zabývá juliánským kalendářem, přechodem na gregoriánský kalendář a návrhy různých 

dalších reforem, i těch, které nebyly realizovány. Nakonec se lze dočíst i o revolučních kalendářích 

Francie a Ruska a o kalendářích mimoevropských kultur. 

 

Autorka pracovala do značné míry samostatně, konzultovala problematická místa textu a svou 

práci průběžně vylepšovala. Nemám proto k práci žádné další připomínky. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:  

 

 

Proč se ještě nyní někde užívá juliánský kalendář, i když je známo, že se stále více rozchází 

s astronomickým rokem? 

 

 

 

Práci  

x  doporučuji  

o   nedoporučuji  

    uznat jako diplomovou/bakalářskou.  

 

 

Navrhuji hodnocení stupněm:  

 

x  výborně      o velmi dobře       o dobře       o neprospěl/a  
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