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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:
Zadání bylo bezezbytku splněno. Poslední bod sice požadoval testování algoritmů na náhodně zvolených eliptických křivkách,
ale testy na těch anomálních dávají větší smysl.

I když cílem zadání bylo vlastně jen zreprodukovat známé výsledky a algoritmy, vzhledem k obtížnosti látky se jedná o
úctyhodný počin. Pro pochopení zkoumaného Smartova útoku bylo za potřebí pochopit látku, která dalece převyšuje to, s
čím se studenti bakalářského (a vlastně i magisterského) studia mohou na fakultě potkat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 98 (A)
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:
Text práce by se dal zkritizovat za to, že často obsahuje nezavedené značení a tak podobně. Ale vzhledem ke zmíněné
složitosti látky a nutnosti pracovat s objekty z mnoha oblastí (pokročilá obecná algebra, p-adická čísla), které nejde považovat
za všeobecně známé, je to rozumné rozhodnutí. Pokud by mělo být vše řádně vyloženo, rozsah práce by atakoval sto stran.
Proto zvolený úsporný a hodně formální styl považuji za rozumnou volbu, i když pro čtenáře může být poněkud nepřívětivá
(to sto stránkové práce jsou ale také). Snad bych jen uvítal nějaké varování na začátku práce, že se předpokládají znalosti
obecné algebry atp. Přeci jen na dvoustránkové zavedení p-adických čísel vč. zúplnění racionálních čísel vůči p-adické metrice
je dobré čtenáře připravit.

Formální styl, kdy se výklad redukuje často pouze do definic, vět a poznámek, vyžaduje velkou disciplínu a zkušenost. Musím
říci, že v tomto ohledu takto kvalitně sepsanou práci jsem ještě na fakultě nečetl (a to počítám i práce diplomové) a i přes
velké úsilí jsem vlastně nenašel žádnou chybu či dokonce jen překlep. Takže pokud chci něco kritizovat, musím už jít do
velkých detailů: Místo vizte používejte raději viz. V definici 1.20 bych místo písmene n dal d, neboť n má obvykle v textu (i
hned pod definicí) význam řádu grupy. Definice 3.16 obsahuje i tvrzení (vč. citace), což je dost matoucí. Snažte se vyhnout
tomu, že věta začíná proměnnou (a tedy malým písmenem, např. str. 24). Pojem j-invariant dlouho vypadal, že byl zaveden
zbytečně (díky konstantě 1728 čtenáři utkví), možná bych jej nechal až na konec k algoritmu pro generování anomálních
křivek.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 98 (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:
Práce vlastně nepísemnou část nemá, takže není moc co hodnotit. Zdrojové kódy jsou krátké, díky použití programu SAGE, ve
kterém je většina obslužných metod již implementována, takže se vešly do textu práce. Uvítal bych ale, kdyby byly lépe
formátované, aby skutečně vypadaly jako kódy jazyka Python (v LaTeXu k tomu nástroje jsou).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

98 (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:
Jak jsem díky práci pochopil, pochopit Smartův útok se všemi detaily není jednoduchý úkol. Díky preciznosti a úplnosti
popisu, je práce velmi dobrým studijním materiálem tohoto konkrétního problému. Zajímavé je i experimentální ověření
teoretických výsledků, které potvrzuje polynomiální složitost Smartova útoku.
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:
Zadání připouští i studium jiných "nevhodných" eliptických křivek. Proč jste si vybral anomální namísto supersingulárních?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 98 (A)

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:
Jedná se dle mého o výjimečně kvalitní bakalářskou práci, jejíž autor předvedl úctyhodný výkon. Proto ji doporučuji hodnotit
jako výbornou.

Podpis oponenta práce:


