Pavel Moral: Reed-Solomonovy kody a jejich aplikace
Posudek vedouciho bakalarske prace
Jde o kvalitni hakalafskou praci, ktera seznamuje s tcorii RS-kodu, s mctodami jejich
dekodovani a strucne s nejcasleji se vyskylujicimi aplikacemi.
Za jadro prace Ize povazovat kapitolu tfi, ktera pfehlednym a formalne korektnim zpusobem
seznamuje s dekodovanim RS-polynomu. Kapitola 4 (o aplikacich) je o neco mene podrobna
nez jsem mel puvodnc na mysli, avsak vzhlcdem k rozsahu pfedlozenc prace to nepovazuji za
chybu — spise naopak vitam, ze teziste prace je v ryze maternalickem pfislupu.
1 kdyz v praci nove samostatnc vysledky nejsou, nelze ji povazovat za samoucelnou.
V budoucnu muzc dobfc poslouzit jako zakladna pro navazujici prace o konkretnich
aplikacieh RS-kodu, pfipadne mefeni vykonnosti jednotlivych algoritmu.
Formalni nedostatky v praci jsou, neni jich vsak nadmerne.
Tak napfiklad, chybne pficesli v nevyskytli na strane 4, preklep sy.stemaickych str. 5, Vzlah
misto vztahy na teze strane, preklep Vyledkem na strane 11, v poznamce na strane 1 8 je
nestdvd misto nastavd apod.
V praci jsem nasel nekolik chyb, o kterych bych rad pfedpokladal, ze vznikly pfchlcdnutim.
Na strane 11 nahofe autor popisuje paritni matici vytvofenou pomoci kofcnu a tvrdi, /e dany
cyklicky kod pine urcuje. To je ovsem pravda pouze tehdy, je-li generujici polynom bez
viccnasobnych kofenu. Zde jde mozna skutccnc o ncznalost autora. Formulaci, ze mocniny
primitivniho prvku gcneruji ncnulove prvky konecneho telesa (pocatek kapitoly 3) vsak pada
jiste na vrub tbrmulacni neobratnosti. Za podobnou neobratnost povazuji i tvrzeni, ze
cyklicky kod je idealem (pocatek strany 10) v popisovanem kvocientnim okruhu. Pro takove
tvrzeni by bylo tfeba provest urcite ztolozneni, ktere v praci provedeno nebylo.
Pfilis se mi nelibi pouzivani slova valuace. Pokud nevyhovoval cesky termin vyhodnoceni,
bylo lepe mluvit o evaluaci. Pomcrne nepruhledny je komentaf k algoritmu na strane 18. Ve
fbrmuli (3.43) je chybny horni index.
Vzhlcdem k vyse uvedenemu navrhuji, aby pfedlozena prace byla pfijata jako prace
bakalafska. Navrhuji, po jistem vahani, aby bylo hodnocen znamkou vyborne.
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