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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování teoretické části       
9. Kvalita zpracování praktické části       
10. Výsledky a jejich prezentace       
11. Závěry práce a jejich formulace       
12. Přínos práce a její využití       
13. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Nalezená shoda 0% - posouzeno jako zcela originální práce - není plagiát.  
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
A - výborně. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce formálně splňuje všechny body zadání - lze pozvednout snahu Autora o pochopení a 
zpracování velmi složitého komplexního matematického tématu, způsobem tak, aby usnadnil 
čtenářům a zejména ostatním studentům teoretickou i praktickou orientaci v nejpoužívanějších 
kryptoanalytických metodách pro moderní symetrické šifry. Práce představuje komplexní odbornou 
"kuchařku" pro zájemce o pochopení kauzalit v oblasti moderní kryptoanalýzy. Pozitivně hodnotím 
detailní zpracování příkladů a vyvážený obsah práce. Minoritními formálními negativy jsou (i přes 



 

několik kol kontrol) drobný výskyt překlepů, a ne vždy uvedené adresování/referování číselných 
položek (rovnic) v samotném textu práce týkající se daného problému. I přesto však práci celkově 
hodnotím velmi pozitivně a v neposlední řadě pak musím vyzdvihnout i nadstandardní spolupráci 
s vedoucím práce. 
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