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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání splněno bez výhrad.

2. Písemná část práce 99 /100 (A)

Rozsah písemné zprávy je vysoce nadprůměrný, nicméně  odpovídá množství  odvedené
práce  a  neobsahuje  žádné  zbytečné  části.  Po  věcné  stránce  mám  menší  výhradu  k
rešeršní části o útocích postranními kanály, jejíž pojetí je z pohledu kategorizace i obsahu
poněkud neaktuální, nicméně  to nemá vliv na zbytek práce. K logické struktuře nemám
výhrady, text je velmi dobře členěn, kapitoly na sebe plynule navazují. Formální zápisy i
typografie jsou v pořádku, drobnou výtku mám pouze k zápisu čísel s více než třemi řády,
kde autor využívá "českého" zápisu s mezerou namísto "anglického" s čárkou (1 000 vs
1,000). Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, v textu je menší množství chyb či překlepů,
které  vzhledem  k  celkovému  rozsahu  nepůsobí  rušivě.  Práce  se  zdroji  je  v  kontextu
bakalářské  práce  mimořádně  kvalitní.  Autor  používá  převzaté  VHDL  moduly,  jejichž
licenční podmínky nejsem schopen ověřit.

3. Nepísemná část, přílohy 97 /100 (A)

Vytvořený  VHDL  kód je  kvalitní,  velmi  přehledný,  přiměřeně komentovaný.  Původní  a
převzaté zdrojové kódy jsou velmi dobře rozlišeny. Jedinou výtku mám k nedostupnosti
licenčních podmínek převzatého kódu (v kódu zmíněný soubor LICENSE.txt není přiložený,
webový odkaz v kódu není funkční).



4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Vzhledem  k  tomu,  že  práce  byla  vypracovávána  pro  externího  zadavatele  a  bude
pravděpodobně součástí rozsáhlejšího, veřejně dostupného systému, je její využití v praxi
nezpochybnitelné. Autor navíc velmi  dobře navazuje  na  state-of-the-art,  s  dosavadním
výzkumem  také  své  výsledky porovnává. Vzhledem  k novosti dosažených výstupů  má
práce  publikační  potenciál,  který již  autor  naplnil  v podobě  publikace  na  mezinárodní
konferenci. V tomto ohledu je tedy práce opravdu mimořádná.

Celkové hodnocení 99 /100 (A)

Práce  by  obstála  jako  mimořádně  zdařilá  i  v  kontextu  diplomové  práce.  Množství
odvedené práce je velké, což koresponduje s rozsahem textové zprávy. Kvalita výstupů i
textu je vysoce nadprůměrná. Autor navazuje na existující výzkum a posouvá ho dál, své
řešení již dokonce publikoval. Jediné možné hodnocení je tak stupeň A.

Otázky k obhajobě

Jaké jsou licenční podmínky použitých zdrojových kódů společnosti Tropic Square s.r.o. a
jsou v souladu s licenčním prohlášením práce?
Použitá protiopatření proti útokům postranními kanály jsou závislá na externě dodaných
náhodných datech. To může vytvářet riziko jejich podvržení, proto by za určitých okolností
bylo vhodné  integrovat  generátor  náhodných čísel  přímo na  čip.  Počítá  návrh s  touto
možností, případně jak by bylo náročné takovou možnost doplnit?
Dal  by se  návrh využít i  pro akceleraci  jiných asymetrických algoritmů,  například RSA,
případně s jakými úpravami?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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