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Autor vytvořil v rámci bakalářské práce webovou aplikaci, která je určena jako doplňkový 
materiál pro výuku matematiky na střední škole. Tento materiál je zaměřen na zavedení 
komplexních čísel a používání základních početních operací s nimi. Předkládaná bakalářská 
práce má formu webových stránek s řadou interaktivních prvků.  

V úvodní první kapitole práce autor po vstupní motivaci zavádí komplexní čísla jako 
uspořádané dvojice reálných čísel, následují obvyklé základní pojmy (imaginární a reálná část 
komplexního čísla, komplexní rovina, absolutní hodnota komplexního čísla aj.), které se 
vyžívají v dalším textu. Následující kapitoly zahrnují zavedení algebraického, 
goniometrického a exponenciálního tvaru komplexního čísla i převody mezi nimi. Bakalářská 
práce rovněž obsahuje kapitolu, která je věnována množinám bodům, které jsou obrazy 
komplexních čísel s danou vlastností. 

Zadané téma není matematicky náročné, těžiště práce spočívá ve způsobu jeho zpracování. 
Důležitým přínosem předkládané práce je zpracování tématu formou webové aplikace 
a zejména zařazení aktivizujících prvků. Celou prací prostupuje důraz na vizualizaci učiva, 
což dokládá řada názorných obrázků i interaktivních appletů. Autor se rovněž prostřednictvím 
appletů snaží o aktivní zapojení uživatele, neboť pomocí zařazených appletů mohou uživatelé 
zkoumat množiny obrazů komplexních čísel (komplexní jednotky, mocniny imaginární 
jednotky aj.) či vypozorovat různé vztahy mezi komplexními čísly (zavedení goniometrického 
či exponenciálního tvaru).  

Kromě appletů obsahují vytvořené webové stránky také hypertextové odkazy provazující 
látku, nadstavbové poznámky a úlohy s možností postupně odkrývaného řešení. Součástí 
webové aplikace je rovněž souhrnný test o sedmi úkolech, které se generují z databáze 28 
úloh. Tyto testové úlohy jsou zaměřeny na prověření učiva, které je obsahem webových 
stránek.  

Autor v rámci řešení bakalářské práce musel rovněž vytvořit tištěnou verzi webové aplikace. 
Ta neobsahuje interaktivní prvky, ale jen statické obrázky. Kladně hodnotím, že k napsání 
práce student použil sazbu v LaTexu.    

Student zpracoval dané téma samostatně s využitím uvedených zdrojů, prokázal potřebný 
didaktický nadhled. Oceňuji, že vytvořené stránky jsou přehledné a dobře strukturované, 
vzorové příklady a úlohy vhodně procvičují teoretické partie.  

Doporučuji proto práci uznat za bakalářskou na učitelském studiu. Navrhuji klasifikaci 
výborně. 
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