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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze považovat za náročnou, neboť se jednalo o prozkoumání úplně nové technologie, k níž se
dostupné materiály teprve objevovaly. Student tedy byl prvním, kdo tuto technologii za naši skupinu
zkoumal a postaral se také o zjištění a zprovoznění karty Xeon Phi na našem serveru.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl při řešení velmi aktivní a bohužel jeho práce byla pozdržena pozdním doručením serveru
s touto kartou, i tak ale student aktivně dořešil vše potřebné a stihl práci dokončit včas.

3. Aktivita při dokončování.
I při dokončování byl student aktivní a vše řádně konzultoval.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je velmi detailní popis architektury Xeon Phi a také několik ukázkových programů
pro tuto architektur v různých režimech. Textové části práce nemám moc co vytknout, snad kromě
špatného značení převzatých části, zejména v případě kdy šlo o překlady anglických zdrojů. Práce
obsahuje i chyby v gramatice a je škoda že nebyla po této stránce odladěna lépe. Praktická práce
posloužila zejména ke zprovoznění této technologie na serveru skupiny AZD a k jednoduché ukázce,
která pak bude rozpracována a použita při další práci. Z tohoto důvodu nepovažuji tento bod za
problematický, neboť i přes velmi primitivní ukázkový kód byl student opravdu aktivní a snažil se
řešit problémy, které první experimenty s novou technologií nesou.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je sice kompilačního charakteru, avšak poznatky, které shrnuje jsou jedním z mála zdrojů v
českém jazyce o této technologii.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně, jsou to zejména popisy technologie a tedy online zdroje.
Zdroje jsou v práci citovány. Jediný problém asi je s citováním částí, které byly překládány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je na velmi dobré úrovni a splňuje má očekávání. Praktická část by si sice zasloužila detailnější
zpracování, avšak vzhledem k časovým problémům asi nešlo udělat více. Hodnotím ji tedy dle toho
jak se student s problémem vyrovnal a s přihlédnutím k reálné situaci s dodáním serveru. Hodnotím ji
tedy známkou výborně.

8. Otázky k obhajobě.
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