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1. Odpovídá bakalářské práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Po formální stránce splňuje předložená práce stanovené požadavky kladené na bakalářskou 
práci. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a systematicky členěny. Struktura bakalářské práce 
je vhodně zvolena.  
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem a její zvládnutí vyžadovalo dobré 
znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Práce se zabývá problematikou 
kryptografických algoritmů a jejich porovnáním. V rámci teoretické části byly popsány 
jednotlivé algoritmy i s jejich vývojem s vazbou na historický kontext dané oblasti. Současně 
je popsána teorie kryptoanalýzy, která posuzuje slabé a silné stránky jednotlivých algoritmů. 
V druhé části diplomové práce je na konkrétních vybraných vzorcích dat a algoritmech 
provedeno porovnání v základním parametru rychlosti. Předkladatel v práci klade důraz na 
objektivitu měření a možnosti opakovat dané měření v jiném času a technologických 
podmínkách.  Autor v bakalářské práci prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol a 
využít znalostí získaných při studiu. 
   
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Bakalářské práci by prospělo, pokud by obsahovala teoretický popis dalších variant pro 
porovnání jednotlivých algoritmů.  
Současně v kapitole 4“Porovnání šifer“, chybí podrobnější rozbor použitelnosti jednotlivých 
algoritmů s vazbou na reálné využití.  



5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
Podkladový materiál pro porovnání a vhodnost implementace jednotlivých algoritmů 
v praktickém použití. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Použitá literatura je vhodná k zadanému tématu.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Bakalářská práce neobsahuje výrazné typografické a jazykové nedostatky, úprava textu včetně 
grafiky je na vyhovující úrovni, chyby v textu jsou nepodstatné.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Bakalářská práce přináší ucelený pohled na problematiku kryptologie a může být zdrojem 
informací pro zlepšení informovanosti v dané oblasti. 
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