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Shrnutí obsahu práce

Práce Zuzany Rezkové je vìnována reprezentování a následnì konstrukcím skoro perfektních neli-
neárních (APN) vektorových booleovských funkcí, tj. kryptogra�cky u¾iteèných funkcí F splòujících
pro ka¾dé a, b, kde a 6= 0, podmínku |{x ∈ Fn

2 | F (x) + F (x + a) = b}| ≤ 2. Základní vyu¾ívanou
my¹lenkou je maticová reprezentace homogenních kvadratických APN funkcí. Text je rozdìlen vedle
motivaèního úvodu a struèného závìru do ètyø èástí. Zatímco první z nich ètenáøe uvádí do teorie
booleovských funkcí, obsahuje nejrozsáhlej¹í druhá kapitola detailní souhrn výsledkù èlánku Yuyin
Yu, Mingsheng Wang, Yongqiang Li þA matrix approach for constructing quadratic APN functions".
V návaznosti na druhou kapitolu popisuje originální tøetí èást textu reprezentaci kvadratických APN
funkcí pomocí jejich algebraické normální formy a poslední kapitola pøedkládá pøíklady prezentova-
ných konstrukcí.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce bylo obtí¾né, ale velmi aktuální a zajímavé, a proto vhodné pro zpracování
v bakaláøské práci. Zadání práce bylo studentkou podle mého mínìní velmi úspì¹nì naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Zatímco první polovina práce je velmi dobøe zpracovanou kompilací, která vy-
svìtluje a doplòuje nejasná místa zpracovávaného èlánku, druhá polovina sestává z nìkolika
vlastních výsledkù a pøedvedení maticových konstrukcí na pøíkladech.

Matematická úroveò. Matematická úroveò práce je vysoká, formulace jsou korektní a dobøe sro-
zumitelné.

Práce se zdroji. Text se primárnì opírá o jeden èlánek, na nìm¾ zjevnì není formulaènì závislý.
Jádro práce navíc spoèívá v pùvodních výsledcích a aplikaci konstrukcí.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují ¾ádnou výtku. Text je napsán velmi ètivì,
jazykových a stylistických nepøesností jsem zaznamenal zanedbatelné mno¾ství.

Pøipomínky a otázky

1. strana 11: V dùkazu Corollary 16 není tøeba dokazovat sluèitelnost zobrazení La s násobením
skalárem, to plyne pro ka¾dý vektorový prostor nad tìlesem prvoèíselného øádu u¾ ze sluèitel-
nosti s grupovou operací (nad tìlesem F2 je to navíc v podstatì triviální).

Závìr

Text Zuzany Rezkové þMaticový pøístup ke konstrukci kvadratických APN funkcí"je podle mého
názoru velmi pìkný a bezpochyby splnil zadání. Práci proto doporuèuji uznat jako bakaláøskou.

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