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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Autor provedl volbu cílové platformy, implementoval knihovnu pro práci s velkými čísly, která je vhodná pro aplikace na
mikrokontrolérech, implementoval Paillierův kryptosystém, schéma VeraGreg, i tzv. naivní schéma. Implementoval i některá
protiopatření proti útokům postranními kanály.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
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.
26/2017, 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.



Komentář:
Oceňuji, že je práce psaná v angličtině.
K textu práce mám však řadu připomínek.
1) VerGreg
- Vůbec jsem nepochopil, jak funguje schéma VeraGreg (sekce 1.3). Práce se přitom zabývá jeho efektivní implementací, a
proto je nutné důkladné vysvětlení problematiky. Myslím, že by velmi pomohl nějaký příklad, ve kterém by se používalo
schéma VeraGreg.
- Není jasné, co se rozumí pod pojmem "policy" (to začíná být lehce jasné až později v textu).
- V popisu se náhle zjevují symboly, které vůbec nejsou vysvětleny (např. B, kaligrafické B, OW, delta, ný, m1, m2). Symbol D
je asi použit ke dvěma různým věcem (jednak jako algoritmus D -- dešifrování, a jednak asi jako šifrovaná data?). V rovnici
1.19 se objevuje symbol, který možná má znamenat celočíselné dělení. Doporučuji raději celočíselné dělení značit symbolem
"floor". Atd.
2) Kapitola 2 Analysis and Design se chvílemi tématicky překrývá s kapitolou 1 State-of-the-Art a chvílemi s kapitolou 3
Implementation. Například sekce 2.6.2 se jmenuje Implemented Side-Channel Attack Countermeasures. Implementací se ale
zabývá až další kapitola.
Navíc, kapitola měla být přeuspořádána. Výběr platformy (sekce 2.4) měl být zařazen na začátek kapitoly. Takto například je
v rozporu s kauzalitou v sekci 2.2 uvedeno "Computations with these numbers can not be accelerated with the 2048 bit RSA
hardware module", přestože mikrokontrolér - a tedy i RSA modul - v ten moment v textu ještě nejsou zvoleny.
3) Algoritmus 1 (Barettova redukce) obsahuje řadu chyb zavlečených při přepisu z literatury. Namátkou, vstupem je modulus
N, se kterým se ale uvnitř algoritmu (tak, jak je uveden), nikde nepracuje. Rovněž, návratová hodnota není dobře. Drobnější
chyby se vyskytují i například v Algoritmu 5.
4) Není jasné, co se rozumí pod pojmem naivní schéma. Proč se toto schéma nazývá naivní? Čtenář začíná obsah tohoto
pojmu lehce chápat až na konci práce v sekci 5.4.
5) Části textu, zejména sekce 1.7., byly použity při přípravě příspěvku na konferenci MECO 2019. Přestože v konferenčním
příspěvku byl text zprecizován, v diplomové práci zůstal v původní syrové podobě.
6) Kromě toho text obsahuje řadu překlepů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
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

Komentář:
Autor vytvořil knihovnu pro práci s velkými čísly, která je vhodná pro aplikace na mikrokontrolérech, implementoval
Paillierův kryptosystém, schéma VeraGreg, i tzv. naivní schéma. Implementoval i některá protiopatření proti útokům
postranními kanály.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
- Jedná se o první reálnou implementaci schématu VeraGreg. Autor rovněž změřil časovou náročnost výpočtu.
- Autor implementoval některá protiopatření proti útokům postranními kanály. Nejsou zatím provedena žádná měření. Autor
diskutoval možnosti provedení odběrové analýzy. Domnívám se, že by bylo možné uvažovat i o EM analýze.
- Vytvořená knihovna pro práci s velkými čísly je univerzálně použitelná.
- Z části diplomové práce vznikl již příspěvek na konferenci MECO 2019, další příspěvky jsou v přípravě.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Co se rozumí pod pojmem naivní schéma, jak vypadá, k čemu slouží, jaká je jeho funkcionalita?
2. Uvažovali jste o EM analýze?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
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.



	Text hodnocení:
Předložená práce je pionýrským dílem, kdy autor musel nastudovat rozsáhlé partie kryptografie a mj. vytvořit knihovnu pro
práci s velkými čísly, aby mohla vzniknout první reálná implementace systému VeraGreg. Bohužel, textová část práce
výsledku značně ubližuje. Nicméně, práci doporučuji k obhajobě.
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