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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadaní považuji za nadprůměrně obtížné, protože vyžaduje prostudovat poměrně komplikovanou problematiku,

navrhnout a realizovat potřebné nástroje a provést a následně vyhodnotit řadu experimentů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Jde o 79 stran husté sazby v LaTeXu. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je logicky strukturována do sedmi kapitol a několika příloh přiměřeného rozsahu. Drobnou

výhradu mám pouze k přiliš krátké kapitole 4, která mohla být součástí kapitoly následující. Jinak jde o
srozumitelně napsaný a pochopitelný text.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální stránka práce je na velmi vysoké úrovni. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Studijní prameny obsahují 41 položek. Jde o smysluplný výběr vzhledem k tématu práce. Prameny jsou řádně

citovány a převzaté informace jsou zřetelně odlišeny od vlastních výsledků.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je originální nástroj pro experimenty s genetickým programováním a symbolickou regresí

a nástroj pro kryptoanalýzu na bázi genetického programování. Vytvořené nástroje jsou plně funkční a byly
použity pro rozsáhlé experimenty.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky ohledně možnosti využití genetického programování v kryptoanalýze. Podle

výsledků experimentů tyto poznatky sice nevedou přímo k praktickému použití, ale vytváří prostor pro další úvahy
a experimenty v oblasti kryptoanalýzy.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jde o velmi pečlivě zpracované dílo, které jednoznačně prokazuje inženýrské schopnosti autora, ba i

předpoklady pro vědeckou práci.

 

V Brně dne: 13. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

