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Diplomová práce je zaměřena na oblast autentizovaného šifrování, konkrétně na jednoprůchodová 
schémata používající maskování. Cílem práce byla definice tohoto typu systémů, popis principů a typů 
maskování, konstrukce formálního důkazu bezpečnosti jednoprůchodových schémat a analýza současných 
schémat, a to i z pohledu výpočetní náročnosti a složitosti implementace. 
 
Zadání práce bylo splněno. Student v první části práce definoval formální model jednoprůchodového 
maskovaného autentizovaného šifrování a dále prokázal jeho bezpečnost použitím game-hopping techniky. 
Důkaz byl částečně převzat z literatury [1], byl však upraven pro potřeby vlastního modifikovaného modelu. 
V tomto ohledu mám jistou výtku k citacím, kde není ve všech případech zcela jasné, které konkrétní části 
textu či znalosti jsou převzaté a které jsou vlastním přínosem. Pokud není možné citovat přímo u převzaté 
myšlenky, je dobré toto shrnout alespoň někde v textu a vlastní přínos od převzatého tak jednoznačně 
odlišit. Tato výtka se netýká pouze game-hopping důkazu, ale i ostatních, např. u maskovacích schémat. 
Vlastní přínos studenta je však významný a velmi oceňuji hloubku, do které student při dokazování 
bezpečnosti zachází – tento přístup má být ve formálním prokazování bezpečnosti skutečně použit. Dalším 
úkolem bylo srovnat různé přístupy k maskování a analyzovat dostupná šifrovací schémata. V tomto 
aspektu bylo zadání opět zcela splněno, nicméně pro větší přehlednost bych preferoval vložení sekce 
obsahující přímé srovnání maskovacích schémat a šifer např. pomocí tabulky. Bylo by vhodné také vložit 
doporučení autora, která schémata použít v jakých aplikacích a proč. Chybějící praktická analýza schémat 
z pohledu výpočetní náročnosti a implementovatelnosti není nedostatkem, tento postup byl konzultován a 
schválen vedoucím práce. 
 
Z pohledu zpracování je text na vysoké úrovni. Přestože nedokážu plně zhodnotit gramatickou správnost ve 
slovenštině, mohu konstatovat, že počet překlepů, typografických chyb a pravopisných chyb je minimální. 
Přesto se jich několik v práci vyskytuje, např. chybné použití řezů písma (např. pro proměnné – kurzíva, 
pravdivostní hodnoty – strojopisný řez), použití nevysvětlených zkratek (např. OPP v abstraktu), anglické 
popisky v obrázcích, překlepy, atp. Vlastní text je dobře strukturovaný. 
 
Celkově považuji práci za velmi kvalitní, dobře zpracovanou po obsahové i formální stránce. Výše uvedené 
nedostatky považuji za vedlejší, navrhuji proto hodnocení stupněm výborně/A/1. 
 
[1] Phillip Rogaway, Mihir Bellare, and John Black. Ocb: A block-cipher mode of operation for efficient 
authenticated encryption. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 6(3):365–403, 
2003. 
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