
Posudek oponenta na diplomovou práci 

„Útoky na RSA založené na redukci mřížky“ od Jaromíra Vaněčka 
Tématem této kompilační diplomové práce je metoda hledání malých kořenů polynomu modulo N 

pomocí redukce mřížky, kterou navrhl Don Coppersmith. Diplomant v práci shrnul základní podobu 

tohoto algoritmu a jeho několik zjednodušení a zobecnění. Dále se v práci popisuje, jak se dá tato 

metoda použít k různým útokům na RSA. Součástí práce je i implementace této metody v jazyce C++, 

na které student provedl několik testů s cílem lépe porozumět, jaké volby parametrů jsou optimální. 

Vlastním přínosem studenta je: 

 nový důkaz Věty 11 místo chybného důkazu v článku; 

 trik, kterým se zbavíme výpočtu v reálných číslech; 

 implementace algoritmu; 

 testování vstupních parametrů ve výše zmíněné implementaci. 

Práce je zpracována pečlivě, s minimem chyb, ať už formálních, jazykových nebo věcných. Jediné, 

co se dá vytknout, je absence jednoduchých konkrétních příkladů, na kterých by čtenář lépe porozuměl 

chodu příslušných algoritmů. Počítačový program také funguje tak, jak má. Doporučuji tedy práci 

přijmout jako práci diplomovou. 

 

Drobné připomínky: 
 Sekce 1.1 obsahuje lemmata týkající se LLL algoritmu, který sám nikde v práci představen není. 

To, že v práci není nikde plný popis LLL algoritmu, je zcela v pořádku, neboť to je standardní 

učivo. Slušelo by se ovšem alespoň říct, když už se definuje LLL-redukovaná množina, jaký je 

vstup a výstup LLL algoritmu. 

 Strana 14, řádek 6: Za slovy „Všimněme si, že …“ není něco, čeho by bylo možné si všimnout. 

Nicméně se to dá snadno a standardně spočítat. 

 Strana 43, řádek 28: Nářeční výraz „nejdýl“ má dva významy a oba mají různé překlady do 

spisovné češtiny, konkrétně „nejdéle“ a „nejpozději“. Přičemž pro okamžiky (jako zde), se musí 

použít druhý výraz. 

 Strana 49, řádek 6 odzdola: neologismus „hrubo-silově“ není hezký. 
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