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Posudek oponenta diplomové práce

Předložená práce je zaměřena na výuku komplexních čísel na střední škole s důrazem na jejich geometrický
význam. Autor dále představuje některé zajímavé aplikace komplexních čísel v geometrii, teorii čísel a algebře.
Výklad končí kapitolou věnovanou komplexní exponenciální funkci.

Po formální stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky: Text je napsán pěknou češtinou bez gramatic-
kých chyb, pěkně vysázen a doplněn mnoha zdařilými ilustracemi. Množství překlepů je minimální (např. 136:
ekvivaletní→ ekvivalentní; 4011: Rafeal→ Rafael; 445: jednoho→ jedno; 47, obr. 4.9: veritkální→ vertikální;
5811: vzorec → vzorce). Z hlediska typografie upozorňuji na tři drobné opakující se prohřešky: 1) Jednopís-
menné předložky nemají stát na koncích řádků. 2) V textu se objevují slova sázená kurzívou, ve kterých jsou
ale písmena s diakritikou stojatě (např. str. 5, poslední řádek). Nejspíše k tomu došlo tak, že autor použil
v TEXu matematický mód. 3) Symbol „iÿ pro imaginární jednotku by měl být sázen stojatým písmem, aby
bylo možné jej odlišit od názvu proměnné/indexu i.

K obsahu práce a didaktickému zpracování mám následující poznámky (některé z nich jsou subjektivní):

• Zavedení komplexních čísel v kapitole 2 je standardní. Samotné definici předchází motivační část za-
ložená na myšlence, že násobení imaginární jednotkou by mělo odpovídat otočení o 90 ◦ v Gaussově
rovině. Poté je uvedeno, že násobení dvojice komplexních čísel odpovídá stejnolehlosti složené s rotací;
toto tvrzení je zdůvodněno až po algebraické definici násobení komplexních čísel a zavedení goniomet-
rického tvaru. To je opět standardní postup, kterému nelze nic vytknout. Pokud ovšem autor usiloval
o vybudování komplexních čísel čistě na základě geometrických úvah, mohl se pokusit odvodit vzorec
pro násobení komplexních čísel na základě dříve uvedené geometrické interpretace.

• V kapitole 3 je uveden pěkný důkaz Heronova vzorce, který dobře ilustruje užitečnost komplexních
čísel. Dále následuje vzorec pro výpočet obsahu mnohoúhelníku se zadanými souřadnicemi vrcholů. Zde
mám naopak o přínosu komplexních čísel jisté pochybnosti; odvození vzorce výpočtem v komplexním
oboru není zcela průhledné. Důkaz reálné verze tohoto vzorce, tj. S = 1

2

∑n
i=1(xi + xi+1)(yi+1 − yi),

který je založen na sčítání orientovaných obsahů lichoběžníků, je podle mě názornější a funguje i pro
nekonvexní mnohoúhelníky. I z výpočetního hlediska se mi zdá reálná verze výhodnější – v komplexní
verzi se v průběhu výpočtu pracuje s komplexními čísly, i když je předem jasné, že imaginární složka
nakonec musí vyjít nulová. V kapitole 3 je rovněž diskutováno hledání pythagorejských trojic – jde
o další pěknou aplikaci komplexních čísel, není však pravda (v rozporu s tím, co je uvedeno na začátku
str. 31), že popsaný postup dává všechny pythagorejské trojice; ve skutečnosti dává pouze všechny
primitivní pythagorejské trojice (viz např.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean triple#Proof of Euclid’s formula).

• Kapitola 4 začíná výkladem o umocňování komplexních čísel pomocí Moivreovy a binomické věty.
Škoda, že autor nezobecnil příklad 12 na str. 33; pokud místo třetí mocniny vypočteme n-tou mocninu
1 + i, pak porovnáním reálných a imaginárních částí obou výsledků získáme pěkné kombinatorické
identity – jde o další hezkou ilustraci použití komplexních čísel. Výklad o kubické rovnici je velmi
pěkný, autor nezachází do technických detailů a přitom dobře vysvětluje, proč jsou komplexní čísla při
řešení kubických rovnic důležitá. Na str. 41 u vzorců pro sin(3α) a cos(3α) by bylo vhodné poznamenat,
že podobným postupem lze odvodit vzorce pro sin(nα) a cos(nα) (další aplikace komplexních čísel!).
Následuje řešení kubické rovnice pomocí goniometrické substituce, ke kterému mám dvě poznámky:
Nejedná se jen o nalezení přibližného řešení, ve skutečnosti metoda vede na přesné řešení (které ovšem
může být vyjádřeno v nehezkém tvaru pomocí funkcí arkus kosinus a kosinus). Dále nesouhlasím
s tvrzením, že metoda je vhodná pouze v případě, že rovnice má tři reálné kořeny. Ve skutečnosti je
metoda užitečná i pro rovnice s jedním reálným kořenem, protože ze znalosti tohoto kořene dokážeme
snížit řád rovnice a řešení kvadratické rovnice je již snadné. V závěru kapitoly 4 je náznak důkazu
základní věty algebry, který je podle mě srozumitelný i pro středoškoláky.

• Kapitola 5 věnovaná komplexní exponenciále je podle mého názoru pro středoškoláky hodně náročná.
Navíc se zde bez komentáře používají vlastnosti komplexní exponenciály, které známe z reálného oboru,
avšak není jasné, zda platí i v komplexním oboru (např. eab = (ea)b). Domnívám se, že tato kapitola
by se dala z didaktického hlediska zpracovat lépe. Např. k tomu, aby čtenář pochopil třetí rovnost
na posledním řádku str. 50, by bylo potřeba říct, že předpokládáme platnost eix = limn→∞(1 + ix

n )n.
Potom se ovšem celá úvaha na str. 50 dá zobecnit, místo volby eiπ lze rovnou počítat eix a dojít
hned ke vztahu cosx + i sinx = eix; není třeba vůbec zavádět funkci cis ani používat nedokázaný
vztah eiπ = (ei)π. Konečně zavedení komplexní exponenciály pomocí mocninné řady na str. 55 je
standardní, ale pro středoškoláky nejspíše příliš náročné (a není zřejmé, jak to souvisí s předchozím
výkladem). Myslím, že lepší by bylo vyhnout se nekonečným řadám a k definici použít jednoduchý
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vztah ex+iy = ex(cosx + i sin y), ze kterého velmi jednoduše plyne periodicita, vztah exponenciály
k sinu a kosinu a také tvar grafů na obr. 5.4 a 5.5.

K textu mám ještě některé drobné věcné připomínky:

• Na str. 5 se v souvislosti se vzájemnou jednoznačností objevuje termín homomorfismus, ale vhodnější
by asi byl termín izomorfismus.

• Na str. 5 autor píše „V devatenáctém století matematici ukázali, že na číselné ose nenalezneme jiná
než reálná čísla. . .ÿ. Aby toto tvrzení dávalo smysl, muselo by se říct, co znamená termín číselná osa.

• Autor správně píše, že argument komplexního čísla není určen jednoznačně. Symbol arg z v textu značí
libovolný argument komplexního čísla z. Bylo by na místě upozornit, že při používání tohoto značení
je potřeba značná opatrnost, neboť např. z rovností arg z = α a arg z = β neplyne α = β (tj. rovnost
přestává být tranzitivní). Na str. 35, 8. řádek zdola, nerozumím termínu „argument v základním tvaruÿ.

• Na str. 55 je tvrzení „konvergence pro kladné reálné číslo implikuje konvergenci mocninné řady pro
každé komplexní číslo se stejnou nebo s menší absolutní hodnotouÿ, které je podle mého názoru ne-
pravdivé (např.

∑∞
n=1

(−1)n
n zn konverguje pro z = 1, ale nekonverguje pro z = −1). Naštěstí to však

nemá žádný vliv na další výklad.

Výše uvedené připomínky nijak zásadně nesnižují kvalitu práce. Text může velmi dobře posloužit jako inspirace
pro výuku komplexních čísel na střední (a částečně i na vysoké) škole, cíl práce byl tedy bezesporu splněn.
Doporučuji uznat práci jako diplomovou a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 13. 6. 2021 doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK


