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Eliptické k°ivky a testování prvo£íselnosti

Jde o práci, která má rozm¥r teoretický i aplika£ní. Je patrné, ºe autorce ne£iní
problémy orientace v abstraktních pojmech, coº p°ispívá k p°íznivému dojmu z
práce. Matematické vyjad°ování je kvalitní, aº na n¥kolik formálních drobností:
odkazy na rovnice by m¥ly být závorkované, tedy (3.3) a ne pouze 3.3. Stejn¥
je t°eba hovo°it o £ásti nebo podkapitole 3.4, a ne pouze odkázat na 3.4 bez
up°esn¥ní. Tak, jak je to napsaáno, je ob£as t°eba p°emý²let, která z obou
moºných interpretací platí. Dále na vícero místech chybí odkaz do literatury
(nap°íklad poslední odstavec strana 10 nebo V¥ty 3.3 a 3.4).

Práci lze rozloºit na dv¥ zhrub¥ stejné a relativn¥ nezávislé £ásti. Prvni
£ást by bylo moºno nazvat Okolo Edwardsových k°ivek. V ní autorka vyuºívá
své znalosti algebraických funk£ních t¥les k tomu, aby osv¥tlila n¥které jejich
vlasnosti. Je tam n¥kolik výsledk·, které sice nejdou za rámec variací na zák-
ladní vlastností eliptických funk£ních t¥les, ale p°esto je lze povaºovat za netriv-
iální a originální, tedy nep°evzaté z literatury. Sem pat°í odvození rodu p°í-
mo£a°e z vlastností p°íslu²ného funk£ního t¥lesa, tedy bez vyuºití obecn¥j²ích
v¥t, zkoumání prvk· °ádu £ty°i, ur£ení nevlastních míst vyuºtím divisor· a
p°ímo£aré odovození s£ítání na Edwardsov¥ k°ivce. Výsledky zde uvedené po-
vaºuji za zda°ilý po£in, který má sv·j smysl v rámci celé práce, protoºe dává
pevn¥j²í základ následným aplikacím. N¥které v¥ci v²ak mohly být dotaºeny o
n¥co dále a také celkové uspo°ádání mohlo být lépe organizované. Tvrzení 3.6
mohlo být vyuºito k úplnému výkladu struktury prvk· °ádu 4. V samém záv¥ru
podkapitoly 3.3 není komentována moºnost Z2×Z4. Geometrickému pohledu by
prosp¥l výklad, ºe pouºité hyperboly vlastn¥ vytvá°ejí model projektivní roviny,
a úvaha, zda tento model nevzniká n¥jakou konkrétní racionální transformací.
Drobnost: Lemma 3.1 platí i pro d = 0.

Druhá £ást práce se v¥nuje nejprve popisu Lenstrova faktoriza£ního algo-
ritmu a jeho adaptace z Weierstraÿových k°ivek na Edwardsovy. Tento popis
vychází z volby parametru d. V podkapitole 4.4 je vysv¥tleno, jak se výpo£ty dají
realizovat bez jeho p°ímé ú£asti. Trochu mne mate, pro£ je v·bec v Algoritmu
4.4 parametr d uveden jako jedna ze vstupních hodnot. Prosím o vysv¥tlení
b¥hem prezentace. Záv¥re£ná kapitola je v¥nována implementaci, s komentá°i
týkajícími se gra�ckých karet, aritmetiky velkých £ísel a m¥°ení. To, ºe algo-
ritmus byl úsp¥²n¥ naprogramován, povaºuji za velmi d·leºitou sou£ást práce.
Trochu mi je ale líto, ºe z tohoto procesu nevze²la ºádná otázka, která by se
bývala stala podn¥tem pro n¥jaký vlastní výzkum.

V druhé £ásti lze tu a tam nalézt p°eklep, nap°íklad v d·kazu tvrzení 4.4
by nem¥lo �gurovat jenom p, ale také q. Nadpis podkapitoly 4.3.3 zní Volba
paramter·.

Nedostatky vý²e zmín¥né by nem¥ly zastínit fakt, ºe celkov¥ jde o diplo-
movou práci, která je ²í°í záb¥ru, porozum¥ním tématu i zvládnutím pouºívané
matematiky na vysoké úrovni.

Navrhuji, aby práce byla p°ijata jako práce diplomová a hodnocena stupn¥m
výborn¥.
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