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Shrnutí obsahu práce

   Práce, po dobře zpracovaném a informativním úvodu, představuje matematický aparát nutný pro 
popis způsobu, jakým lze v lehké kryptografii optimalizovat rychlost násobení v konečném tělěse 
se sudým počtem prvků. Sleduje při tom výklad z prvních cca dvou třetin článku Beierle a kol. 
(2016). Snad z nedostatku času je to podstatné ze zbytku článku směstnáno do posledního 
odstavce závěru bakalářské práce.

Celkové hodnocení práce

Téma práce.  Téma bakalářské práce nebylo příliš náročné. Hlavní budované matematické 
prostředky spadají do základních kurzů z lineární algebry a konečných těles. Zpracování 
tématu nejde příliš do hloubky, nad rámec článku Beierle a kol.; definice a příklady tam 
uvedené autor práce většinou nijak dále nerozvádí a nekomentuje. Praktické využití a MDS 
matice by si určitě zasloužily vlastní kapitolu s rigoroznějším výkladem. Zadání práce bylo 
nicméně formálně splněno.

Vlastní příspěvek.  Vlastní příspěvek práce neobsahuje, pokud za něj nebudeme považovat 
podrobnější důkaz závěrečné Věty 2.8, jejíž z nebe spadlé předpoklady by jistě zasloužily 
alespoň nějaký komentář. Některé důkazy pomocných tvrzení jsou řešeny formou odkazu do 
literatury. Proti tomu bych v principu nic nenamítal. V případě lemmat 2.1 a 2.3 se mi to ale 
příliš nezamlouvá. U prvního z nich autor pouze poznamenává, že plyne z úvah v práci 
Wardlaw (1994) na straně 291, druhé je pak uvedeno jako cvičení ve skriptech doc. Barta a 
doc. Tůmy, tedy bez důkazu.

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je relativně dobrá. Největším neduhem textu 
je občasná nejasnost značení a terminologie.

        Kupříkladu hned na straně 4 je ve větě 1.1 chápán symbol F[x]/(f(x)) formálně jako 
faktorizace a α značí prvek x+(f(x)) tohoto faktorokruhu; následně pak F[α] = F[x]/(f(x)). Hned 
první věta za důkazem ovšem tvrdí, že v tělese F[α] se počítá modulo polynom f(α), což je 
formální nonsens, který autor korunuje hned v následujícím odstavci, kde píše o tom, že 
nebude pracovat s polynomy nad tělesem F[α]/(f(α)) a že toto těleso není jednoznačně 
určené.

        Podobně na straně 6 se nejprve zavede značení 1.8, kde není nijak explicitně zmíněno 
těleso nad nímž je B bází vektorového prostoru F, aby se toto značení hned v definici 1.9 
nepřípadně použilo v situaci, kdy F hraje roli tohoto dříve neoznačeného tělesa. Nemluvě       
o tom, že místo F se dvakrát na inkriminované straně vyskytuje K.

        Další drobnosti: 1) Proč je diskuse před značením 1.11 a po něm omezena na nenulové 
prvky tělesa? 2) Tvrzení lemmatu 1.21 je formulováno zmatečně. 3) Místo pojmu řád matice 
užívá autor (i pro nečtvercové matice) v definici 1.20 (ale i na dalších místech), nikde 
nedefinovaný pojem, „stupeň matice“. 4) V důkazu věty 2.4 se místo F_2[A] na dvou místech 
užívá značení F_2(A). 5) Jaký je vztah veličin d_k a m_k v důkazu lemmatu 1.29? 6) Smíšené 
užívání pojmů lineární operátor x lineární zobrazení.

Práce se zdroji.  Zdroje jsou řádně citovány. Seznam použité literatury se zdá být v pořádku. 
Snad jen nevidím důvod, proč byla Linear Algebra Hoffmana a Kunzeho vysázena velkými 
písmeny.

Formální úprava.  Formální úprava práce je velmi dobrá. Množství překlepů a drobných chyb ve 
vyjadřování je přiměřené rozsahu práce. Typografické výtky bych směřoval snad pouze          
k časté stojaté sazbě matematického n či občasné absenci mezery za čárkou v matematickém 
modu (např. strana 9 a 10). Nejméně povedená je patrně sazba odkazu Dummit a Foote        
v důkazu Věty 1.1.



Připomínky a otázky

1. Jak je to s existencí a jednoznačností minimálního polynomu matice nad tělesem?

2. Z předpokladů lemmatu 1.19 se zdá, že by mělo platit i pro polynom q(x) = 1. Je to 
opravdu tak?

3. Co znamená teze „minimální polynom prvku α je vlastností lineárního zobrazení f_α, kde 
f_α(β) =  αβ“ (nejedná se o přesnou citaci), bezprostředně nad zněním věty 2.4?

4. Proč lze n-tou mocninu matice A vyjádřit jako lineární kombinaci menších mocnin   
matice A, jak píšete na začátku důkazu věty 2.4?

5. Jak snadno, bez pomoci programu Wolfram Mathematica, ukážete, že spočtený 
charakteristický polynom x^5+x^3+x^2+x+1 matice A (nad dvouprvkovým tělesem)         
z příkladu 2.9 je rovněž jejím polynomem minimálním?

Závěr

Práci jako celek považuji spíše za průměrnou, byť relativně pečlivě sepsanou. Jsem ovšem 
přesvědčen, že byly splněny všechny náležitosti k tomu, abych ji mohl doporučit uznat jako 
bakalářskou práci.
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