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Multilineární zobrazení nad celými èísly
Franti¹ek Havránek

Shrnutí obsahu práce
Text Franti¹ka Havránka prezentuje návrh kryptogra ckého protokolu publikovaný v nedávných èláncích J.-S. Corona, T. Lepointa a M. Tibouchiho. Konstrukce zalo¾ená na Die-Hellmanovu schématu
sdíleného tajemství jako základní stavební kámen vyu¾ívá multilineární zobrazení nad celými èísly.
Práce je rozèlenìna kromì úvodu a závìru na ètyøi èásti. První kapitola zavádí potøebnou terminologii spolu s ovìøením jejích vlastností, pøedev¹ím jde o klíèové pojmy kódu úrovnì k a délky ¹umu.
Druhá èást se vìnuje problému redukce kódových slov, která umo¾òuje ponechat modul uva¾ovaných
hodnot mezi tajnými parametry, a tøetí kapitola popisuje proces znáhodnìní kódu, jen¾ zabezpeèuje
dobré kryptogra cké vlastnosti schématu. Nejrozsáhlej¹í závìreèná èást se zabývá centrální otázkou
protokolu, jí¾ je získání spoleèného klíèe.

Celkové hodnocení práce
Téma práce bylo kompilaèní, od studenta vy¾adovalo pøedev¹ím porozumìní nepøíli¹
ètenáøsky pøívìtivì napsaného èlánku a jeho následné zpracování a doplnìní do srozumitelného a
korektního matematického textu. Zadání bylo podle mého mínìní vhodné pro obor Matematické
metody informaèní bezpeènost a bylo studentem v zásadì naplnìno.

Téma práce.

Primárním zdrojem práce byl èlánek, který opravoval prolomenou verzi kryptosystému navr¾eného tými¾ autory. Student tudí¾ pracoval s partiemi dvou statí, které doplnil
o øadu detailù i pojmù a matematicky je upøesnil. Nejvýraznìj¹ím pøínosem textu je zavedení mno¾in Cρk (m), které studentovi umo¾nily korektní uchopení uzávìrových vlastností kódù
úrovnì k slova m pro danou délku ¹umu, které jsou klíèové pro prezentované schéma.

Vlastní pøíspìvek.

Matematická úroveò práce je podle mého mínìní velmi dobrá a formulace
jsou vesmìs korektní.

Matematická úroveò.

Aèkoli je práce kompilací, která v podstatì sleduje strukturu hlavního zpracovávaného èlánku, díky roz¹íøení terminologie a doplnìní argumentace a není výsledný text na
zdrojích zásadnì formulaènì závislý.

Práce se zdroji.

Po formální stránce se textu nedá mnoho vytknout, jazykových a stylistických
nepøesností je v textu mno¾ství pøimìøené jeho rozsahu.

Formální úprava.

Pøipomínky a otázky
S pøipomínkami a otázkami, které jsem vzná¹el prùbì¾nì k pracovním verzím práce, se student
úspì¹nì vyrovnal a ve nálním textu u¾ jsem významnìj¹í nedostatky nepostøehl.

Závìr
Práce Franti¹ka Havránka Multilineární zobrazení nad celými èísly podle mého názoru splnila zadání
a doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

Návrh klasi kace vedoucí práce sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.
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