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Shrnutí obsahu práce

Předložená práce obsahuje popis, ověření korektnosti a důkaz časové složitosti prvního známého po-
lynomiálního deterministického algoritmu pro testování prvočíselnosti, který v roce 2002 publikovali
Manindra Agrawal, Neeraj Kayal a Nitin Saxena. Text sestává vedle úvodu a závěru ze tří věcných
kapitol. První z nich shrnuje základní terminologii a využívané kombinatorické a algebraické výsledky.
Stručná druhá část je věnována vysvětlení základní myšlenky algoritmu, jíž je nápad testovat pro
vstup n platnost kongruence (x + a)n ≡ xn + a (mod xr − 1, n) pro vhodně zvolené malé přirozené
r a všechna malá přirozená a. Jádro práce tvoří třetí kapitola zahrnující objasnění volby r a horní
meze testovaných hodnot a spolu s důkazy korektnosti a polynomiální časové složitosti algoritmu.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce je primárně kompilační. Od studentky vyžadovalo porozumění matema-
tickému článku, jeho zařazení do kontextu teorie poznané v rámci bakalářského studia a dopl-
nění a vysvětlení prezentované teorie. Zadání bylo podle mého mínění studentkou naplněno.

Vlastní příspěvek. Studentčin vlastní příspěvek spočívá především v detailnější argumentaci a
vyjasnění nepříliš srozumitelných míst prezentovaného článku.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je dobrá a formulace jsou vesměs korektní.

Práce se zdroji. Text se sice primárně opírá o několik verzí jediného článku, který je rozšířen o
formulace a důkazy několika známých odhadů, avšak formulačně závislý na zdrojích zejvně
není.

Formální úprava. Formální náležitosti práce podle mého mínění nezasluhují závažnější výtky. Přes-
tože jsou některé formulace trochu neobratné, text je čtivý a množství jazykových nepřesností
je přiměřené jeho rozsahu.

Připomínky a otázky

S připomínkami a otázkami, které jsem vznášel průběžně k pracovním verzím práce, se studentka
úspěšně vyrovnala. V odevzdaném textu už jsem žádné nedostatky nepostřehl.

Závěr

Práce Alžběty Bednaříkové „Testování prvočíselnosti v polynomiálním čase”podle mého mínění spl-
nila zadání a doporučuji ji uznat jako bakalářskou.

Návrh klasifikace vedoucí práce sdělí předsedovi zkušební (sub)komise.
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