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Shrnutí obsahu práce

Pøedlo¾ená práce se zabývá otázkou efektivní reprezentace násobení v koneèném tìlese charakteris-
tiky dva pou¾itelné v zaøízeních s omezenou výpoèetní kapacitou. K tomuto úèelu je v textu nejprve
zavedena a diskutována maticová prezentace prvkù zkoumané tøídy tìles nad dvouprvkovým tìle-
sem, která umo¾òuje provést výpoèet násobení daným prvkem s vyu¾itím minimálního mo¾ného
poètu operací sèítání v prvotìlese, tedy operací XOR. Jádrem práce je druhá kapitola textu, která
srozumitelnì prezentuje nìkolik nedávných výsledkù o reprezentovatelnosti prvkù tìlesa s násobením
realizovatelným malým poètem binárních sèítání.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce bylo kompilaèní, od studenta vy¾adovalo pøedev¹ím porozumìní odbor-
nému èlánku, jeho zpracování, doplnìní o netriviální detaily èi pøíklady a zaøazení do kontextu
známé teorie koneèných tìles a lineární algebry. Téma bylo podle mého mínìní vhodné pro
zpracování v bakaláøské práci pro obor Matematické metody informaèní bezpeènost.

Vlastní pøíspìvek. Hlavním zdrojem textu byla jediná sta» z konferenèního sborníku, pro její¾ po-
chopení bylo tøeba nastudovat nìkteré pokroèilej¹í partie z maticové algebry. Studentùv hlavní
pøínos spoèívá kromì nìkolika ilustraèních pøíkladù pøedev¹ím v uceleném a dobøe srozumi-
telném sepsání poznatkù z teorie koneèných tìles, která se zdá být u¾iteèná pro implementaci
kryptogra�ckých algoritmù v zaøízeních se zásadnì omezenou výpoèetní kapacitou. Nezanedba-
telná èást doplnìné teorie zahrnuje dùkazy, nìkteré z dùkazù snaz¹ích tvrzení jsou výsledkem
studentovy samostatné práce (napøíklad dùkaz Lemmatu 1.21).

Matematická úroveò. Matematická úroveò práce je uspokojivá a formulace jsou vesmìs korektní.
Pøinejmen¹ím nesrozumitelnì ov¹em obèas pùsobí nìkteré komentáøe, které v textu zøejmì
nedopatøením zùstaly z pracovních verzí (napøíklad komentáø za Vìtou 1.1).

Práce se zdroji. Aèkoli je práce kompilací, která sleduje strukturu hlavního zpracovávaného èlánku,
díky doplnìní argumentace a sjednocení terminologie s vyu¾itím dal¹í literatury není výsledný
text na zdrojích formulaènì závislý.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují ¾ádné podstatnìj¹í výtky. Jazykových ne-
pøesností je v textu mno¾ství pøimìøené jeho rozsahu a text je pøes nìkteré nepøíli¹ ¹»astné
formulace, jejich¾ zamý¹leným úèelem bylo zøejmì usnadnit ètenáøovo pochopení problematiky,
pomìrnì ètivý.

Pøipomínky a otázky

S pøipomínkami a otázkami, které jsem vzná¹el prùbì¾nì k pracovním verzím textu, se student
úspì¹nì vyrovnal. V pøedlo¾ené verzi práce jsem postøehl jen dva nedostatky:

1. strana 8: Vzhledem k tomu, ¾e matice 0 × 0 v textu zøejmì nejsou uva¾ovány, mìlo by být
Lemma 1.19 formulováno nikoli pro nenulové, nýbr¾ pro nekonstantní polynomy.



2. strana 17: V dùkazu Vìty 2.4 je místo zavedeného znaèení F2[A] vyu¾íváno nede�nované znaèení
F2(A).

Závìr

Práce podle mého názoru práce Marka Bajto¹e Rychlé násobení v tìlese GF (2n) splnila zadání a
doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

Návrh klasi�kace vedoucí práce sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.
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