
Oponentský posudek diplomové práeAutor práe: Ale¹ FuhsNázev: Aplikae Gröbnerovýh bází v kryptogra�iVedouí: Jan ©»ovíèekPøedkládaná práe pøedstavuje struèný souhrn vyu¾ití komutativní i nekomuta-tivní teorie Gröbnerovýh bází v kryptogra�i, konkrétnì pro konstruki asymetri-kého kryptosystému Poly Craker.Práe je rozdìlena do pìti kapitol. Po úvodu je v druhé èásti struènì, bez dùkazùprezentována klasiké teorie Gröbnerovýh bází okruhu polynomù koneènì mnohakomutujííh neurèitýh nad tìlesem. Následujíí obsáhlá kapitola je vìnována bu-dování teorie Gröbnerovýh bází ve volné nekomutativní algebøe nad tìlesem. Pøed-poslední, stì¾ejní kapitola se zabývá popisem a kryptoanalýzou komutativní a ne-komutativní verze kryptosystému Poly Craker, který je na teorii Gröbnerovýhbází zalo¾en. Souèástí kapiotoly je ilustrae fungování kryptosystému na nìkolikapøíkladeh spolu s popisem útokù a ohranýh opatøení. V závìreèné èásti je kromìshrnutí dosa¾enýh ílù naznaèen dal¹í mo¾ný smìr výzkumu.Práe je napsána pøístupným stylem a vzhledem k rozsahu obsahuje text jenminimum vìnýh a jazykovýh nedostatkù èi nepøesností (napø: uspoøádání zave-dené v Poznáme 2.1.3 je spí¹e pseudouspoøádání, symbol Span z kapitoly 3 propodprostor vektorového prostoru generovaný mno¾inou není zaveden, okruh R vde�nii 4.2.4 není spei�kován). Aèkoli je práe v souladu se zadáním z podstatnéèásti kompilaèní, téma od autora vy¾adovalo prostudování rozsáhlého souboru lite-ratury. Jeho zpraování do podoby ètivého a dobøe srozumitelného textu se zdaøilopøedev¹ím v kapitole vìnované nekomutativním volným algebrám. Èást zabývajííse kryptosystému Poly Craker je v tomto ohledu ponìkud ménì povedená. Pøesznaèné mno¾ství pou¾itýh a itovanýh praí (a mo¾ná právì kvùli nìmu) je textmatematiky ponìkud povrhní. Pravdìpodobnì by mu prospìlo zú¾ení výbìruèlánkù ve prospìh detailnìj¹í prezentae (èasto spí¹e heuristikýh) úvah. Opo-nent pøitom nevyluèuje, ¾e povrhnost textu souvisí s mírou zajímavosti itovanýhvýsledkù. Nejvýraznìj¹í slabinou pøedlo¾ené práe je nepøíli¹ výrazný vlastní stu-dentùv pøínos nad pouhou, by» zdaøilou kompilai a pøeklad do èe¹tiny. Oponentv prái nepostøehl ani návrh konkrétní implementae kryptosystému nebo útokuani alespoò jasný pokus o vylep¹ení stávajííh algoritmù po teoretiké stráne, aè-koli právì k naplnìní druhého bodu byl pøi prái s nekomutativními Gröbnerovýmibázemi autor nejblí¾e.Pøes uvedené výhrady pøedlo¾ená práe Ale¹e Fuhse Aplikae Gröbnerovýhbází v kryptogra�i naplnila zadání, doporuèuji uznat jako diplomovou a navrhujiji ohodnotit známkou velmi dobøe. V pøípadì, ¾e se student pøi prezentai práeúspì¹nì vypoøádá s uvedenými výhradami a pøesvìdèí komisi o významu vlastníhopøínosu v elku práe, nemá oponent námitek proti hodnoení výbornì.
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