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Shrnutí:

Práce se zabývá výukou komplexních čísel na střední škole, a to zejména zave-
dením komplexních čísel, převody mezi jednotlivými tvary komplexních čísel a zák-
ladními operacemi s komplexními čísly. Součástí práce je i webová aplikace, která
obsahuje dostatek příkladů na dané téma a je doplněna řadou interaktivních appletů.
V bakalářské práci je pak z naprogramovaných appletů vždy ukázán jeden obrázek,
který vznikne při jednom konkrétním nastavení parametrů v daném appletu.

Práce je členěna do šesti kapitol. V první jsou zavedena komplexní čísla, v dalších
kapitolách se autor postupně zabýva algebraickým, goniometrickým a exponenciál-
ním tvarem komplexních čísel. Jen třetí kapitola s názvem ”Množina bodů v rovině”
je souborem příkladů, kde je pomocí rovnic a nerovnic vždy popsána množina bodů
v komplexní rovině a následně je ukázáno, jak takovou množinu zkonstruovat.

Práce je pěkně strukturovaná, má dobrou grafickou i jazykovou úroveň a je do-
plněna vhodným počtem ilustračních obrázků.

Konkrétní připomínky:

• str. 5: Druhá poznámka není správně. Je-li komplexní číslo definováno tak,
jak tomu je v definici na straně 3, tak množina všech reálných čísel není pod-
množinou množiny komplexních čísel.

• str. 9: V první poznámce používáme pojem komplexní čísla v algebraickém
tvaru, který ještě není zaveden.

• str.14: V řešení motivační úlohy by možná nebylo špatné přidat ještě doplňující
komentář. Z věty ”vzniknou dvě rovnice” i z věty následující by nepozorný
čtenář mohl nabýt dojmu, že jde o různé rovnice, a pak by se mohl divit, proč
dané rovnice řešíme zvlášt a ne jako soustavu. Uvedené řešení je ale správně.

• str. 22, příklad 9: Druhá věta v tomto příkladu není dobře zformulována.
Stejný problém je i u následujícího příkladu.



• str. 27: V první poznámce je uvedeno, že velikost úhlu α je v radiánech nebo ve
stupních. V celé kapitole se ale pracuje v radiánech, aniž by to bylo zmíněno.

Závěr:

Celková úroveň práce je velmi dobrá, a proto ji doporučuji uznat jako závěrečnou
práci. Navrhuji klasifikaci výborně.
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