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1. Splnění požadavků zadání.
Téma práce považuji za jednoduché vzhledem k faktu, že se jednalo v převážné míře pouze o
zmapování existujících technologií.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má především přehledový charakter, čemuž odpovídá fakt, že do stránky 50 z celkem 71 stran
(včetně všeho) se jedná převážně o překlad existujících zdrojů z angličtiny, více či méně oficiálních
dokumentů k cílových technologiím. Přestože se jedná o poměrně ucelený náhled, prosím, aby se
autor vyjádřil, jaký je skutečný poměr čistě překládaného textu k délce vlastních pasáží. Dále proč
není nikde uvedeno, krom závěrečných referencí, odkud autor čerpal.
Po jazykové stránce obsahuje práce poměrně hodně chyb především v gramatice, konkrétně psaní
čárek ve větách.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bod tři zadání jasně hovoří o vytvoření několika ukázkových programů, čemuž neodpovídají
přiložené zdrojové soubory. Vytvořit/spustit násobení matic osobně nepovažuji za adekvátní
výsledek, kterým by se naplnil tento bod zadání. Pakliže nedošlo k úpravě zadání během řešení
tématu, prosím, aby se k tomuto opět autor vyjádřil.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce dává ucelenější pohled na problematiku paralelního programování s využitím technologie Intel
Xeon Phi. Nepřináší nic nového, dle zadání to nebylo ani jejím účelem.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Byly použity převážně on-line zdroje. Jejich využití bylo významné především jako zdroje pro
překlad a následné využití v diplomové práci. Vzhledem k rozsahu použitých pasáží nepovažuji
označení zdrojů za dostatečné.

6. Otázky k obhajobě.
Kolik se podařilo naimplementovat experimentálních úloh a jaký byl jejich rozsah? V přiložených
zdrojích je pouze jeden elementární zdrojový kód, který má všeho všudy 107 řádků.

Jak byly měřeny časy v sekci textování? Je připočten i transfer dat nebo se jedná pouze o čas
výpočetních rutin?

Byly prováděny pouze synchronní instrukce?

Tabulka 4 a především naměřené časy jsou poměrně vysoké, čím si to autor zdůvodňuje? Kromě
toho, že to neodpovídá oficiálním benchmark testům, nezapadají hodnoty ani do vzorců, které autor
udává v kapitole testování.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje body zadání, některé však pouze okrajově, a to především bod 3. Vzhledem k
uvedeným připomínkám nemohu hodnotit lépe než dobře.
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