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Disertační práce Ing. Vlastimila Člupka, je zaměřena na výzkum v oblasti autentizacích metod 
určených pro méně výkonná zařízení. Téma práce je aktuální, odpovídá studijnímu oboru 
Teleinformatika a současným trendům technického vývoje. Především nástupem tzv. 
Internetu věcí je nutné vhodným způsobem řešit problematiku bezpečnosti, do které 
zaměření práce spadá. 

Vlastní práce má rozsah 113 stran, součástí textu práce je seznam symbolů, zkratek, obrázků, 
tabulek, referencí a také seznam vlastní publikační činnosti. Především seznam referencí, ze 
kterých autor při zpracování práce čerpal, je rozsáhlý, obsahuje 226 položek, což svědčí 
o důkladném nastudování řešené problematiky.  

Disertační práce je rozdělena do devíti kapitol, členění práce je provedeno vhodným 
způsobem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Shrnutí současného stavu oblasti 
disertace a teoretické předpoklady, ze kterých autor vychází, jsou uvedeny ve druhé 
kapitole. Tato část práce je sepsána sice srozumitelně, ale příliš popisně, často jsou zde 
uvedena fakta bez přímé vazby na vlastní téma disertace, jako jsou třeba výkonnostní testy 
symetrických šifer a haschovacích  funkcí v kapitolách 2.5.1 až 2.5.3, výsledky testů nejsou 
v další části práce nijak využity.  

Cíle práce jsou definovány ve třetí kapitole, autor chce navrhnout nová autentizační 
schémata pro nízkonákladová koncová zařízení a provést jejich bezpečnostní analýzu. Cíle 
jsou dostatečně specifikovány a odůvodněny. 

Přehled stávajících autentizačních protokolů je shrnut ve čtvrté kapitole. Autor prostudoval 
velké množství prací, které se tématem zabývají, a uvedl jejich výčet se stručným 
hodnocením. Tato část je zpracována velice hutně a ne příliš přehledně, uvedený výčet by si 
zasloužil závěrečné shrnutí např. formou tabulky. Na závěr kapitoly je provedeno stručné 
slovní zhodnocení stávajících protokolů, na které posléze autor navazuje návrhy vlastních 
původních autentizačních schémat. 

Za jádro disertace lze považovat kapitoly 5 až 8, kde jsou podrobně popsány návrhy nových 
autentizačních schémat a je provedena jejich bezpečnostní analýza. Možné využití 
navržených protokolů je nastíněno v osmé kapitole. Třeba ocenit, že popis navržených 
protokolů je detailně rozpracován a je také provedena jejich bezpečnostní analýza. Za velmi 
přínosné a původní považuji využití fyzicky neklonovatelných funkcí, které umožňují 
netradičním způsobem řešit jinak relativně problematické uložení tajných autentizačních 
klíčů jednotlivých koncových zařízení. Autor si uvědomuje nevýhody využití fyzicky 
neklonovatelných funkcí, jako jsou např. nutnost použití protichybového kódu, nutnost 
vytvoření databáze výzev a odpovědí, která v řídicím systému musí být držena v tajnosti 






