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Anotace diplomové práce:

Lukáš Berta. Hudba sfér a její historický vývoj k současnosti.
Práce se dotýká témat astronomie a nebeské mechaniky, nauky
o harmonii, hudebních intervalů, matematiky, estetiky, zlatého
řezu a Fibonacciho řady, hudby DNA. Fakulta výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně, 65 stran.
Diplomová práce, vedoucí: Prof. Miloš Štědroň.

Annotation of Thesis:

Lukáš Berta. Music of the spheres in the history and present.
This work deal with topics of astrology, celestial mechanics,
harmony, music intervals, mathematics, aesthetic, golden
section (also golden ratio, golden mean) and the Fibonacci
sequence, DNA music. Faculty of Fine Arts Brno University of
Technology. 65 pages. Diploma thesis, Leading: Prof. Miloš
Štědroň.
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