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Shrnutí obsahu práce 

 
Práce je pokusem sepsat ucelený učební text o komplexních číslech, určený studentům vyšších 
ročníků středních škol a nižších ročníků vysokých škol. „Přirozeným výkladem“ se myslí názorný 
geometrický přístup, kterým se tento text odlišuje od jiných textů na stejné téma, které se drží 
spíše axiomatického nebo čistě algebraického přístupu, kde však geometrická interpretace 
komplexních čísel jakožto kombinace rotace a stejnolehlosti zůstává spíše okrajovou záležitostí, 
zdánlivě bezvýznamnou. Autor však v první části práce bere tuto geometrickou interpretaci jako 
základ, který navíc přirozeně navazuje na analogické rozšíření kladných čísel na záporná, a 
ukazuje, že obvyklá algebraická definice komplexních čísel této přirozené vlastnosti odpovídá.  
 
Tato první část práce je dostatečnou základnou pro potenciálního studenta, setkávajícího se 
s komplexními čísly poprvé, avšak majícího dostatečný základ na úrovni gymnaziální matematiky. 
V dalších částech autor navazuje aplikacemi, které jsou pro další použití komplexního oboru více či 
méně podstatné. Týkají se jednak několika zajímavých aplikací v geometrii a teorii čísel, a zejména 
pak speciálních typů komplexních funkcí, a to polynomů (včetně náznaku důkazu základní věty 
algebry) a exponenciály a s ní úzce souvisejících goniometrických funkcí. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma bylo dobře zvoleno a přiměřeně a kvalitně zpracováno. 
Vlastní příspěvek.  Jedná se o didaktický text, tudíž vlastní příspěvek lze očekávat ve způsobu 

výkladu. Autorova volba výkladu komplexních čísel na základě geometrické představy a 
analogie s rozšiřováním kladných čísel na záporná je jistě vlastním příspěvkem, protože 
v žádném jiném textu podobného zaměření nám podobný přístup není znám. Přitom považuju 
tento přístup za velmi vhodný v souladu se svým názorem, že algebra a geometrie jsou dvě 
strany téže mince a takovýto přístup by se měl u studentů pěstovat. 

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je bezvadná. Záměrně obsahuje pasáže, 
které jsou spíše názorné než rigorózní, to má však vždy svůj důvod: jednak je to v úvodu 
práce, který má být motivací k zavedení komplexních čísel uvedeným způsobem, a jednak je 
to např. v náznaku důkazu ZVA, kde by jeho přesná citace byla daleko za možnostmi 
potenciálního čtenáře textu. 

Práce se zdroji.  Veškeré zdroje jsou správně citovány a celá práce je dílem autora. 
Formální úprava.  Úprava práce je velmi dobrá, se zanedbatelným minimem chyb či překlepů. 

Obrázky jsou hojné, názorné a vhodně zvolené a vypracované. 
Připomínky a otázky 

 
1. Mým doporučením je obohatit práci o větší množství příkladů k samostatnému počítání, 

kterých není v textu příliš. Tím by se text mohl stát zcela nezávislým na používání např. 
doplňkových cvičebnic ze stávající nabídky. 

2. Na několika místech (str. 33, 50) zůstaly symboly funkcí cos a sin vysázené kurzivou. 
 
Závěr  
Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako diplomovou práci. 
Návrh klasifikace vedoucí/oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise. 
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