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Předložená práce má standardní doporučovanou strukturu. V první kapitole autor stručně popisuje 
základy teorie autentizace, kryptografie a fuzzy logiky. Druhá kapitola je věnována rozboru doposud 
publikovaných časově-prostorových autentizačních technik. Tento rozbor však není dostatečně 
reprezentativní- autor v něm využívá prakticky pouze dva prameny ([21] a [24]). Ve třetí kapitole si 
autor stanovuje cíle práce. Cíle práce jsou aktuální a dizertabilní, avšak jejich zdůvodnění není 
podepřeno výsledky rozboru z předchozích kapitol. 

Čtvrtá kapitola je věnována popisu a výsledkům řešení stanovených cílů. Její jádro tvoří metodika a 
aparát pro konstrukci multifaktorové autentizace pro situaci, kdy dokazovací autentizační data jsou 
principiálně zatížena chybami. Typicky se jedná o biometrické autentizace a časově-prostorové 
autentizace. Navržená metodika je založena na fuzzy logice, což lze považovat za původní přínos 
práce. V další části kapitoly autor popisuje funkci zařízení, které je zkonstruováno podle předložené 
metodiky. Zařízení umožňuje časově-prostorovou autentizaci založenou buď na údajích integrovaného 
GPS přijímače, nebo na autentizovaných potvrzeních od tzv. kotvících bodů. Nedostatkem této části 
práce je povrchní rozbor bezpečnosti na vrženého řešení. V této souvislosti proto požaduji, aby autor v 
diskusi při obhajobě své práce rozebral otázky bezpečnosti jím na vrženého zařízení podrobněji. Závěr 
kapitoly je věnován výsledkům testů, které potvrdily praktickou použitelnost zařízení. 

Z formálního hlediska je práce zpracována na dobré úrovni. Nedostatkem je absence obrázku 47 na s. 
79 a dosti četné chyby ve vzorcích. Například vzorec (22) na s. 49 a vzorec (57) na s. 83 nedávají 
smysl a vzorce (29) až (31) na s. 56 mají na levé straně argument r, avšak na pravé straně je argument 
n. Z jazykové stránky je práce rovněž na dobré úrovni. Iritovaly mne však pojmy "fuzzyfikace" a 
"defuzzyfi kace". 

Celkově shrnuji: 
a) Téma dizertační práce je aktuální a stanovené cíle jsou dizertabilrní. 
b) Disertace celkově stanovené cíle splňuje. 
c) Autorovi práce vytýkám málo reprezentativní rozbor současného stavu časově-prostorových 

autentizačních technik a nedostatečný rozbor bezpečnosti navrženého zařízení. Na druhou 
stranu oceňuji aplikaci fuzzy logiky do autentizačních procesů a experimentální ověření 
navrženého řešení. 

d) Výsledky práce rozvíjejí vědu z hlediska popisu a konstrukce autentizačních systémů, v nichž 
jsou dokazovací autentizační data zatížena chybami. Navržená metodika je v praxi použitelná ke 
konstrukci zmiňovaných systémů. 

e) Formální úprava a jazyková stránka dizertační práce jsou na dobré úrovni. 
f) Dizertační práce splňuje podmínky uvedené v§ 47 odst. 4 zákona, tj. obsahuje původní a 

uveřejněné výsledky. 

Doc. Ing. Karel Burda, CSc. 


