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Cílem předložené práce je zkoumání vlastností a konstrukce kompresních funkcí
vhodných k aplikaci na pseudonáhodné posloupnosti. Jsou vybudovány teoretické
základy měření entropie těchto funkcí a jsou zformulovány vlastnosti, které by
vhodné kompresní funkce měly splňovat. Dále jsou analyzovány útoky na kompresní
funkce, tedy metody jak z výsledné posloupnosti po aplikaci zvolené kompresní
funkce zrekonstruovat posloupnost původní. Na základě této analýzy je v závěru
navržena kompresní funkce optimální vzhledem k vlastnostem minimalizujícím sílu
výše popsaných útoků.

První část Kapitoly 2 jež je úvodem do teorie pravděpodobnosti obsahuje několik
drobných nepřesností, například v Poznámce 2.2 a v následné Definici 2.6 je nutné
se omezit na měřitelné funkce, nelze uvažovat obecné náhodné veličiny. Místy je
použito značení, které nebylo zavedeno (například P(X = x)).

Některé pojmy se kterými se pracuje v Kapitole 3 by měly být precizně defino-
vány. Například pojem „očekávaná délka E(C) prvku C “ je užíván intuitivně, přitom
vztah na straně 16 dole prezentovaný jako výsledek nějaké úvahy by bylo možno
užít k její formální definici. Podobně délka obrazu E(f(C)) obrazu prvku C. Tvr-
zení 3.6 by mělo být formulováno precizněji, například není zela jasné co je míněno
formulací „je známo s průměrnou entropií“ . Podobně v Tvrzení 3.7. Závěrečná část
třetí kapitoly popisuje útoky na konkrétní kompresní funkce. Je kompilací z něko-
lika zdrojů a místy je bez jejich detailní znalosti téměř nečitelná. Připomíná spíše
přehledový text bez zbytečných podrobností vhodný jako úvod nějaké práce. Závě-
rečná kapitola popisující ideální kompresní funkci je zřejmě originálním příspěvkem
autora.

Práci lze tedy vytknout nedostatečnou pečlivost při psaní úvodních elementár-
ních kapitol a přílišnou stručnost při psaní pokročilejších partií. Ty by rozhodně
bylo vhodné rozvést a to i za cenu zredukování jejich obsahu. Přesto se domnívám,
že se jedná o kvalitní práci a doporučuji ji uznat jako práci diplomovou.
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