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Shrnutí obsahu práce

Pøedlo¾ená práce porovnává dvojici maticových metrik vyjadøujících výpoèetní nároènost náso-
bení regulární maticí nad dvouprvkovým tìlesem, které se ukazují být zajímavé v kontextu þleh-
ková¾né"(lightweight) kryptogra�e v pøístrojích s omezenou výpoèetní kapacitou, konkrétnì pro re-
prezentaci poèítání v koneèných tìlesech. První pøímá metrika (d-XOR-count) je zalo¾ena na Ham-
mingovì váze, zatímco druhá sekvenènímetrika (s-XOR-count) poèítá minimální poèet elementárních
matic, jejich¾ souèinem je a¾ na permutaci øádkù daná matice.

Text je vedle úvodu a závìru rozdìlen do dvou kapitol, z nich¾ první prezentuje známé základní
vlastnosti obou metrik. Druhá èást práce obsahuje studentovy vlastní výsledky, jednak konstrukci
tøíd matic, jejich¾ pøímá metrika je men¹í ne¾ sekvenèní, a dále nalezení minimálního stupnì matice,
pro který lze takovou konstruovat realizovat.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce vychází z èlánku Lukase Kölsche "XOR-Counts and Lightweight Mul-
tiplication with Fixed Elements in Binary Finite Fields", jeho¾ nìkteré výsledky prezentuje a
dále rozvíjí a zobecòuje. Zadání bylo studentem podle mého mínìní velmi zdaøile naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Celou druhou kapitolu textu tvoøí studentovy vlastní výsledky, které zesilují a
zpøesòují výsledky zpracovaného èlánku.

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

Práce se zdroji. Tøeba¾e první èást práce zpracovává známé výsledky, výsledný text na zdrojích
není nijak formulaènì závislý. Druhá èást práce vychází sice z publikované konstrukce, prezen-
tované výsledky jsou ov¹em pùvodní.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují podle mého názoru ¾ádné výtky a jazy-
kových a stylistických nedostatkù je v textu velmi málo.

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 Nikity Edwarda Carulkova Násobení v koneèném tìlese charakteristiky 2 a XOR-metriky podle
mého názoru zcela splnila zadání a doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

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