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Po krátkém uvedení do soutěže o návrh nového hašovacího standardu SHA-3 ve druhé 
kapitole je ve třetí kapitole popsán jeden z kandidátů – návrh hašovací  funkce BLAKE. Ve 
čtvrté kapitole je pak podrobně uveden „linearizační rámec“ pro zkoumání bezpečnosti 
hašovacích funkcí pomocí diferenciální kryptoanalýzy. Nutným předpokladem pro použití 
tohoto linearizačního rámce je konstrukce hašovací funkce pomocí lineárních operací 
s jedinou výjimkou, kterou je modulární sčítání. Takovým funkcím se říká ARX funkce. 
BLAKE je příkladem ARX funkce.  
 
Hlavní výsledky práce jsou soustředěné ve čtvrté a páté kapitole. Ve čtvrté kapitole je to 
elementární důkaz řešitelnosti rovnice (4.3) a výpočet  pravděpodobnosti, se kterou náhodně 
zvolená slova A,B tuto rovnici řeší. Přestože jde o známý výsledek, publikovaný důkaz je 
dosti nepřehledný a v některých částech  obtížně srozumitelný. Předložený důkaz je naopak 
elementární s jasnou strukturou. Jenom škoda, že autorka nedotáhla zjednodušování důkazu 
do konce, například neukázala jednoduše, že dobrý diferenciál (viz definice 4.2.3) je nutnou a 
postačující podmínkou pro řešitelnost rovnice (4.3).  
 
Během aplikace linearizačního rámce na funkci BLAKE autorka odhalila nepřesnosti v práci 
autorů linearizačního rámce.  Rovnice (4.9) má podmínku řešitelnosti a pravděpodobnost, že 
náhodné slovo ji řeší, mnohem složitější než rovnice (4.3). Autoři linearizačního rámce tuto 
skutečnost přehlédli a odhady složitosti hledání kolizí a druhého vzoru založené na 
linearizačním rámci vyžadují zpřesnění. Autorka v omezeném čase při dokončování práce 
nutnou a postačující podmínku řešitelnosti rovnice (4.9) nenalezla, nicméně tato podmínka 
existuje a jde o případ v literatuře dosud nepopsaný, kdy podmínka řešitelnosti není lokální. 
 
V páté kapitole autorka sestrojila matice, které popisují zkrácené linearizované kompresní 
funkce  BLAKE a použila existující software k hledání vektorů malé váhy, které patří do 
nulového prostoru těchto matic. Ukázala tak, že linearizační rámec lze dobře použít pro 
zkoumání kompresní funkce zkrácené na jednu rundu, v případě  alespoň dvou rund už mají 
nulové vektory příliš velkou váhu. 
 
Práce je napsána výbornou angličtinou a až na výjimky velmi srozumitelně. Kromě 
uspořádání důkazu Lemma 4.2.4 lze ještě vytknout definici kontrolní matice – parity check 
matrix – na straně 8 a poměrně nesrozumitelné vysvětlení ve druhém odstavci na straně 32.  
 
Práce určitě splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a navrhuji ji hodnotit známkou 
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