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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



 

Oponovaná práca sa zaoberá a bezpečnosťou elektronických volieb, konkrétne 3 navrhovaným 

systémom: SERVE, EstEVS a systému elektronických volieb v Nórsku. 

Prvým popísaným systémom je projekt SERVE, ktorý vznikol v Spojených štátoch začiatkom 

tohoto tisícročia. Systému SERVE je venovaná 1. kapitola a jej obsah je odvodený od popisov 

z literatúry [6, 8]. Popisu systému je vágny, chýba vysvetlenie základnej myšlienky volebného 

protokolu založenom na registrácii účastníkov a heslách, taktiež by bol vhodný presnejší popis 

jednotlivých krokov (napríklad spôsobom použitým pre voľby v Nórsku). Estónsky volebný 

systém je obsahom 2. kapitoly práce. Kapitola je spracovaná podobne ako systém SERVE, bez 

podrobnejšieho popisu krokov, ktorými hlasovanie prebehne. Pomerne veľký priestor je venovaný 

technickým a infraštruktúrnym záležitostiam, ktoré obsahujú drobné nejasnosti (napr. čim je 

nahradený ActiveX pre Linux a Mac, str. 13). Ucelene kapitole chýba vysvetlenie hlavnej 

myšlienky volebného protokolu založeného na el. podpisovaní a PKCS#7 obálkach. 3. kapitola sa 

venuje analýze bezpečnosti infraštruktúry systémov SERVE a EstEVS. Rozbor postráda 

matematické či kryptografické stanovisko. Popis konkrétnych technických a sieťových útokov je 

názorný. Posledná 4. kapitola práce je z kryptoanalytického hľadiska najdôveryhodnejšia. Je 

založená na práci [2] autora Kristiana Gjøsteena a oponentovi nie je úplne jasné či obsahuje 

vlastné výsledky. Zhrnutie v oponovanej práci (str. 64) obsahuje rovnaké závery  ako pôvodná 

práca [2] na str. 39. Prehľadnosť a čitateľnosť pôvodnej práce [2] je v porovnaní s oponovanej 

prácou na vyššej úrovni. Autorka v texte neuvádza, ktoré tvrdenia a dôkazy považuje za svoj 

najväčší prínos. Popisovaný sled hier je mierne odlišný od pôvodnej práce a je miestom, kde 

autorka preukázala orientáciu v dokazovaní bezpečnosti volebných protokolov. Vďaka tejto časti 

doporučujem prácu k obhajobe. 

 

Celkovo práci chýba jednotiaci prvok, prvé dva volebné systémy sú popísané odlišným spôsobom 

od popisu a analýzy volieb v Nórsku. Práca absentuje vlastnú tvorbu a snahu pridať k volebným 

protokolom svoj kritický názor podložený vlastnými tvrdeniami či dôkazmi. Štylisticky a graficky 

je práca na nízkej úrovni. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Aký volebný systém by ste doporučili na základe svojej diplomovej práce? 

V čom považujete vlastnú os dôkazov následnosti hier (str. 54 – 64) za odlišnú od pôvodnej práce 

[2] str. 29 – 38. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 

Přiloženo na samostatném listu. 
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