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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:
Bakalárska práca sa zaoberá "ručnou" šifrou Solitaire, ktorá ku generovaniu hesla (prúdového kľúča) používa balíček kariet.
Všetky body popísané v pokynoch pre vypracovanie považujem za splnené. Výhradu mám ku kvalite textu, ktorý je písaný
hovorovým štýlom.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
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:
Rozsah predloženej BP je v súlade s požadovaným rozsahom podľa príslušnej fakultnej smernice. Formálna stránka je
najväčšia slabina práce. Študent si príliš nedával pozor na to, aby presne a správne popísal jednotlivé pojmy a tvrdenia. Práca
taktiež obsahuje niekoľko desiatok preklepov, ktoré sa vyskytujú i v matematickej časti. Častá je zámena pojmov kľúč a heslo.
Na niektoré zdroje, ktoré boli publikované v časopise, sa študent odkazuje len webovou stránkou. Niektoré zdroje sú
odkázané nesprávne (napr. práca [5] neskúma delenie prúdového kľúča na skupiny; angl. slovo group v danom kontexte
neznamená skupina ale grupa ako matematická štruktúra).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (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:
Implementácia šifry bola vykonaná v jazyku C++. Všetky použité technológie sú adekvátne a niektoré namerané výsledky je
možné overiť. Výsledky NIST testov nie je možné overiť, pretože implementácia ani dáta nie sú na priloženom CD.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

93 (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:
Prínosom práce je popis a analýza šifry Solitaire, ktorá by sa mohla použiť v prípade, že nemáme k dispozícii počítač.
Študentove výsledky hodnotím pozitívne, špeciálne:
- dôkazy týkajúce sa umiestnenia žolíkov na spodku balíčku
- prevod hesla do binárnej podoby a aplikácia (nie však popis) známych testov od NISTu
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:
* veta zo str. 16 "nezáleží na tom, co heslo obsahuje, ale jen jak je dlouhé" skutočne platí pre všetky prípady?
* ako sa spočíta p-hodnota konkrétne pre Frekvenčný monobit test?
* v testovaní (kap. 8) priraďujeme p-hodnotu do 10 rovnako veľkých intervalov. Prečo do každého intervalu má padnúť 10%
zo všetkých p-hodnôt (str. 38)? Nie je to v spore s tým, že pre pseudonáhodné postupnosti očakávame p-hodnoty blízke
1(str. 39)?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (B)

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:
Študent splnil všetky pokyny pre vypracovanie, avšak vzhľadom k nižšej kvalite textu a nie príliš zložitej téme práce,
navrhujem udeliť známku B.

Podpis oponenta práce:


