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1. Zadání závěrečné práce.
Zadaní práce bylo náročné a řadím ho k výzkumným zadáním/tématům, požadovaným jazykem DP
byla angličtina. Od autora vyžadovalo zadání samostatnou průběžnou práci a nadhled. Zadání
odpovídá jednomu z úkolů ze zaměření GAČR projektu, řešeného prof. Zelinkou. Část práce, týkající
se analytického programování, byla splněna dobře, experimentální ověření výsledků na rozsáhlých
datech lze za splněné považovat jen hraničně. Obojí bylo bohužel splněno značně po plánovaných
termínech. Nepříjemné to bylo zejména u výstupů plánovaných na konference.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval velmi nesystematicky, v odevzdané práci byly často značné nedodělky, které po
upozornění sice odstranil, ale bez predikovatelnosti termínu jejich odevzdání. Poctivě shrnuto:
"Škoda schopností studenta, který je nerozvíjí ani pod tlakem svého vedoucího". V obdobích, kdy
byla komunikace se studentem průběžná, byly odezvy odpovídající náročnosti úkolů a kvalita
vyhotovení i míra samostatnosti byly dobré, jindy jsem ovšem celé týdny neměl žádnou odezvu ani
na opakované výzvy. Velmi chvályhodné jsou ovšem publikační výstupy, které autor podle pokynů
připravil, a které byly akceptovány. Spěch na dokončení DP a fakt, že se diplomant v práci
nepochlubil publikacemi, dokladují nepřítomnost zpětné vazby vedoucího DP. Důvod již byl popsán -
dokončení na poslední chvíli.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena a odevzdána zcela na poslední chvíli, neměl jsem možnost ovlivnit konečnou
podobu ani textu, ani odevzdaného SW a dokumentace.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Část analytického programování je využitelná při přípravě budoucích experimentů ve výzkumné práci
naší skupiny. Její paralelní implementace na CUDA architektuře je velmi přínosná. Publikace
vytvořené v rámci této práce jsou akceptovány, nebo již byly publikovány na lokálních a
mezinárodních konferencích.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Implementace analytického programování na CUDA architektuře je nová. Po konzultacích s
vedoucím DP a prof. Zelinkou, autorem přístupu, ji diplomant implementoval v několika iteracích.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní citované zdroje jsou aktuální, správné a jsou správně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce obsahuje části, odpovídající zadání. Kvalita jejich vypracování není vyrovnaná a odevzdaný
SW má značné slabiny, zejména v dokumentaci. Kvalitně vypracované části DP byly
publikovány/přijaty k publikaci i na mezinárodním fóru a tento fakt nakonec značně ovlivnil mé
hodnocení.

8. Otázky k obhajobě.
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