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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je komplexního charakteru a obsahuje témata jak z HPC tak z matematického modelování.
Student se musel seznámit s teorií i konkretní implementací FETI rešičů. Dále si musel data korektně
naměřit a teprve poté je mohl začít analyzovat a vytvořit výkonostní model. Práce je tématicky v
souladu s projekty Katedry aplikované matematiky a Centra IT4Innovations VŠB-TU Ostrava.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a s velkým nasazením. V případě nejasností neváhal zavčasu
konzultovat danou problematiku s odborníky na daná témata. Na konzultace chodil připraven. Díky
tomu byla efektivita jeho práce vysoká.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas a byla dostatečně konzultovaná.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se musel seznámit s metodou doménové dekompozice a konkrétně pak řídkými řešiči
založenými na FETI. Navíc bylo nutné seznámit se s konkrétní implementací komplexní knihovny
ESPRESO. Výsledkem práce je nalezení metodiky pro vytvoření výkonnostních modelů pro FETI
řešiče a její úspěšné aplikování na konkrétní implementaci. Funkcionalita modelu je demostrována v
diplomové práci s dobrými výsledky.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je komplexního charakteru, student získal znalosti, jak z oblasti metematického modelování,
tak z oblasti HPC a efektivní paralelizace algoritmů. Výkonostní model pro knihovnu ESPRESO
umožní její efektivní využití všem uživatelům, kteří nemají zkušenosti z FETI řešiči a hybridní
paralelizací pomocí MPI a OpenMP. Výsledky práce jsou natolik přesvěčivé, že na jejich základě
vznikl příspěvek na mezinárodní konferenci.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Literatura byla vhodně zvolena vzhledem k tématu práce. Převzaté části jsou dostatečně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je velmi dobře napsaná s drobnými překlepy. I přes její náročnost ji student zvládl na výbornou.
Velmi oceňuji také fakt, že práce je napsána v anglickém jazyce a může tak oslovit i mezinárodní
publikum.

8. Otázky k obhajobě.
Jaké kroky jsou zapotřebí, aby se model úspěšně adaptoval pro predikci spotřeby energie?
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