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Aktuálnost dizertační práce  

Problematika skupinových podpisů založených bilineárním párování patří do moderních 
kategorie asymetrických kryptosystémů, které nalézají praktické  využití ve specifických komunikačních 
topologiích označovaných jako heterogenní sítě mezi které patří bezdrátové senzorové sítě, ad-hoc sítě 
pohybujících se účastníků nebo smartgridy. Cílem předložené dizertační práce je návrh dvou nových 
protokolů pro skupinové podpisy založených  na bilineárním párování a frameworku zachovávající 
soukromí účastníků pro geosociální sítě. Každý z protokolů je optimalizován na zvýšení efektivity jiné 
vlastnosti. Téma dizertační práce je velmi aktuální a zajímavé. 

 
Orientace dizertanta v problematice, studium literatury 

Problematika kryptosystémů založených na bilineárním párování je poměrně složitá, dizertant 
se před vlastním návrhem protokolů musel podrobně seznámit s rozsáhlým matematickým aparátem. 
Dizertant uvádí celkem 181 zdrojů použité literatury ze kterých je 12 zdrojů vlastních vztahujících se 
k tématu a odkazovaných v práci. Všechny cizí zdroje uvedené v seznamu literatury jsou v práci řádně 
citovány.  

 
Formulace cílů práce a splnění cílů práce  

Cíle specifikované v zadání práce byly jasně určené a měly předpoklad úspěšného splnění. Cíle 
dizertační práce, tak jak si je autor stanovil, považuji je za zcela splněné. 

 
Vlastní přínos dizertační práce 

Hlavním přínosem předložené dizertační práce je návrh dvou nových protokolů pro skupinové 
podpisy založených na bilineárním párování. Nové protokoly vycházejí z existujících protokolů BS04 a 
BSS04 a zlepšují jejich vlastnosti v oblasti zneplatňování (revocation) a  dávkového ověřování. 

 
Rozsah  a interpretace výsledků, publikace 

Dizertant provedl důkladnou analýzu výsledků vlastních protokolů. Kromě teoretického 
porovnání  efektivity založeného na srovnání použitých matematických operací v referenčních 
protokolech a v modifikovaných protokolech provedl i praktickou implementaci v jazyce JAVA. 
Z měření jednoznačně vyplívá přínos autorových modifikací. Hlavní myšlenky dizertační práce byly 
dostatečně publikovány, jak na odborných konferencích, tak i v impaktovaných časopisech. 

 
Přehlednost a struktura dizertační práce 

 Dizertační práce je členěna do desíti kapitol má přehlednou a logickou strukturu a poměrně 
velkou délku. Autor popisuje základní principy kryptosystémů založených na párování, skupinových 
podpisů, a dále stávající stav poznání v této oblasti. Na tomto základě předkládá návrh dvou vlastních 
protokolů, které vykazují lepší výsledky než stávající a frameworku zajišťujícím soukromí 
v geosociálních aplikacích typu Foursquare.  




