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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:
Předmětem práce byla analýza ruční proudové šifry Solitaire, speciálně v situacích, které jsou pro proudové šifry obecně
problematické: vztah mezi klíčem a heslem, požadavky na délku a složitost hesla, problematika dvojího použití klíče. Ačkoliv
jde o náročnější problematiku, než jakou očekáváme na bakalářském studiu (kryptoanalýza se vyučuje až na magisterské
úrovni), student všechny požadavky splnil.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (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:
Textová část pokrývá požadovanou tematiku, přitom je přehledná, srozumitelná, dobře se čte. Nedostatkem je stále
přetrvávající množství jazykových chyb (čárky, shoda podmětu a přísudku apod.) a překlepů, bohužel v hodně viditelných
částech práce (abstrakty, úvod). Nevyhovuje mi také poměrně hovorový styl vyjadřování, do technické práce nepatří.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)
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:
Nepísemná část práce je spíše okrajová, vytvořené programy slouží jako nástroj pro provedení analýzy, ne jako výsledek. To
je v pořádku, s tím zadání počítá, a vytvořené programy tento účel splňují. Všechny jsou přehledně napsány, obsahují
komentáře a je k nim makefile. Chybí mi data a detailní výsledky NIST testů.
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:
Solitaire je okrajová šifra, nicméně existují situace, kdy může být užitečnější než konvenční šifry (cesty do států
nerespektujících soukromí apod.). Proto považuji dosažené výsledky za užitečné - student ukázal, že ačkoliv jde o ruční šifru,
chová se podobně dobře jako běžně používaná ChaCha20. Velmi oceňuji důkladné testy v různých situacích, jako je ověření
požadavků na heslo (délka důležitější než náhodnost) a také měření výkonu šifrování. Přínosem je též odhalení některých
vnitřních stavů, které v šifře nemohou nastat, a důvodů, proč to tak je.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student byl mimořádně aktivní, dobře spolupracoval a konzultace s ním byly potěšením. Potřeboval zatím metodické vedení,
ale to je očekávané, a i tak byla jeho samostatnost nadprůměrná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 89 (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:
Student provedl analýzu šifry, ve které ověřil nebo upřesnil některé dříve publikované výsledky, ale našel také zcela nové
skutečnosti. Jeho práce je důkladná a solidně podložená. Pouze nedostatky v textové části (jazykové chyby a překlepy, příliš
neformální jazyk) mi brání navrhnout známku "výborně". Přesto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou B-velmi
dobře.

Podpis vedoucího práce:


