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Shrnutí obsahu práce

Práce Dominiky Kubániové je vìnována popisu a odùvodnìní metod odhalování takzvaných denních
klíèù ¹ifrovacího stroje Enigma. Zatímco první kapitola obsahuje popis fungování Enigmy a tøi verze
protokolu ¹ifrování (pou¾ívaný pøed 15. záøím 1938, mezi 15.záøím 1938 a kvìtnem 1940 a od kvìtnu
1940), druhá kapitola prezentuje matematický model tohoto stroje. Nejrozsáhlej¹í tøetí èást textu
se zabývá matematickým odùvodnìním dvou metod odhalování denních klíèù navr¾ených polskými
matematiky známých pod názvy Rejewského bomba a Zygalského plachty. Ètvrtá kapitola je vì-
nována principu a odùvodnìní takzvané Turingovy bomby, která umo¾òovala získání denních klíèù
chronologicky poslední verze protokolu.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce bylo sice pomìrnì obtí¾né, ale velmi zajímavé a tudí¾ vhodné pro zpra-
cování v bakaláøské práci. Zadání práce bylo studentkou podle mého mínìní úspì¹nì naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Studentka byla nucena formulovat a exaktnì dokázat funkènost metod, které
jsou sice popsány v literatuøe, ov¹em bez dostateènì podrobné korektní matematické argumen-
tace.

Matematická úroveò. Úroveò práce je vysoká. Matematický model problému je srozumitelnì for-
mulován a dùkazy korektnosti postupu jsou pøehledné a dobøe srozumitelné.

Práce se zdroji. Text vyu¾ívá vìt¹í mno¾ství zdrojù, na nich¾ zjevnì není formulaènì závislý. Jádro
práce navíc spoèívalo v tvorbì matematického modelu a vlastním odùvodnìní známých postupù.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují ¾ádnou výtku, text je napsán velmi ètivì
kultivovaným jazykem. Jazykových a stylistických nepøesností jsem zaznamenal zanedbatelné
mno¾ství.

Pøipomínky a otázky

1. strana 22: V závìru dùkazu Tvrzení 3 je zdá se opomenut (symetrický) dùkaz zpìtné ekvivalence
rovností (3.7) a (3.8).

Závìr

Práce Dominiky Kubániové þMetody odhalování denních klíèù u Enigmy"je podle mého názoru velmi
zdaøilá, bezpochyby splnila zadání a proto ji doporuèuji uznat jako bakaláøskou.

Návrh klasi�kace oponent sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.
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