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Předložená dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro 

autentizaci a svým tématem spadá do oboru „Teleinformatika“. 

Dizertant se zaměřil v práci na atributové autentizační systémy, zvolené téma 

je aktuální  a vznik nových návrhů je dán především rozšiřováním využívání čipových 

karet, příkladem je prokázání atributu při nákupu zboží, u kterého osoba musí 

prokázat věk vyší než 18 let a nikoliv svou identitu. Tento přístup je žádoucí, pokud 

není nutné prokazovat identitu ale jen splnění konkrétní vlastnosti. Současné 

autentizační systémy většinou zbytečně vyžadují více informací, než je nezbytné. 

Rovněž stávající autentizační systémy se obtížně vyrovnávají s revokací, některé 

z nich revokace zcela ignorují a není možné tak zneplatnit ztracené čipové karty či 

zaniklé uživatele. Dizetační práce v intencích výše uvedeného přichází s novým 

návrhem kryptografického schématu. 

Doktorand své cíle specifikoval ve třetí kapitole, stěžejním cílem je vlastní 

návrh nového kryptografického schématu s důrazem na ochranu soukromí, který by 



 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava 
17.listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33, CZ 

Katedra telekomunika ční techniky 

 

Stránka 2 z 3 
 

měl nabídnout následující funkce: bezpečnost, anonymitu, nesledovatelnost, 

nespojitelnost relací, selektivní  odkrytí atributů, nepřenositelnost a revokaci. 

Předložená práce je vhodně členěna, dizertant s vysokou profesní úrovní a 

nadhledem rozebral stávající stav kryptografických primitiv a souvisejících schémat, 

upozornil na jejich slabiny, jasně zdůvodnil motivaci pro dizertaci a výběr dílčích 

vlastností nového návrhu. Můžu konstatovat, že jeho nový návrh respektuje všechny 

vytýčené vlastnosti a dizertace splnila sledovaný cíl . 

Pomocí navrženého schématu může uživatel anonymně přesvědčit 

ověřovatele o vlastnictví konkrétního atributu, což lze využít k autorizaci užití určité 

služby. Zatímco dosud využívaná schémata podporovaly pouze vybrané vlastnosti z 

celkově sedmi již výše jmenovaných, tak nový návrh podporuje všechny bez výjimky. 

Další originální přínos spatřuji v přístupu k revokaci, který je vhodný pro 

implementaci, zároveň je možné identifikovat zlomyslného uživatele, tzn. odtajnit 

jeho identitu. Ověření návrhu bylo provedeno v aplikaci Mathematica, výsledky 

simulací dokazují funkčnost návrhu na reprezentativní sadě nekolika set tisíc relací. 

Dizertant rovněž provedl praktickou implementaci návrhu s vhodnou čipovou kartou. 

 

Předložená dizerta ční práce  přináší p ůvodní poznatky  a jedná se o vědeckou 

práci, jejím přínosem je návrh nového schématu pro atributovou autentizaci. 

Dizertant ověřil proveditelnost svého návrhu a srovnání navrženého schématu s 

aktuálními soukromí zachovávajícími schématy (U-Prove a Idemix) ukazuje přínos 

nového přístupu. V závěru je zmíněno, že implementace návrhu je řešena 

s komerčním partnerem v rámci projektu podporovaného agenturou TAČR, což jasně 

vypovídá o přínosu dizertace pro praxi. 

 Jádro dizerta ční práce bylo řádně odpublikováno  a po nahlédnutí do 

citačních databází ISI Web of Knowledge, SciVer SCOPUS, IEEE-Explore a ACM DL 

nemám pochyb, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí a výsledky svého 

výzkumu průběžně publikuje ve vědeckých časopisech a na uznávaných 

konferencích.  
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K předložené práci pokládám následující otázky a připomínky do diskuze: 

1. Ve vlastním návrhu v kap. 6.1 je  uveden jeden centrální adresářový server, 

což evokuje otázku, jak je návrh použitelný v distribuovaném prostředí s více 

federacemi, což je velmi častý případ, příkladem může být autorizace k využití 

určité služby mezi federacemi v akademické síti, ať již na národní či 

nadnárodní úrovni (sdružení CESNET resp. TERENA).  

2. Vlastní implementace byla provedena na čipové kartě Gemalto .NET v2+, 

neuvažoval jste o platformě Java Card, jaký byl důvod Vašeho výběru ? 

 

Dizertace splňuje  podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce, obsahuje původní 

a autorem dizertační práce publikované výsledky vědecké práce, a proto  

doporu čuji  

předloženou dizertační práci k obhajobě v souladu s § 47 zákona č. 111/1998 Sb.  

 

 

 

 

.........................................................  

V  Ostravě, 31.8.2012                           Doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.  


