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1. Zadání závěrečné práce.
Práce navazuje na předměty vyučované v rámci magisterského studia a rozšiřuje je o pochopení
složitějších shlukovacích algoritmů s jejich paralelizací technologií CUDA. Zadání lze chápat jako
náročnější, neboť množství informací, které si student musel nastudovat je celkem velké. Zadání je
splněno v plném rozsahu a dokonce je toto zadání překročeno části o metodách výběrů reprezentantů.
Výsledná práce bude dále využita ve výuce a výzkumu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, ale na konzultace docházel. Byl vždy připraven a mé případné
poznámky byly do vlastní práce zapracovány.

3. Aktivita při dokončování.
Student dokončil práci včas, měl jsem příležitost ji připomínkovat před finálním odevzdáním. Obsah
práce byl i při první kontrole na velmi dobré úrovni a nebylo nutno jej nijak zásadně předělávat.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je text, který plně popisuje zvolenou problematiku velmi dobrým způsobem a
čtenář je schopen jí porozumět i bez předchozí znalosti. Mimo vlastní téma práce je v textu popsána
problematika vyhodnocování kvality shluků. Dále je v textu podrobněji rozebrána část o vlastní
implementaci včetně různých možností volby reprezentantů a jejich důsledek pro experimenty. V
programové části byl implementován algoritmus CLARANS a to včetně jeho implementace pomocí
CUDA technologii. Celá práce navazuje na Semestrální projekt v rámci něhož byla panem Zikou
implementována metod K-means pomocí CUDA. Obě části jsou velmi dobře zpracované a včetně
velmi přehledného kódu a komentářů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce měla za cíl ukázat možnosti paralelizace algoritmu CLARANS. Metoda dopadla velmi dobře a
dokázala překonat i jinou implementaci z knihovny třetí strany. Algoritmus může být plně využit v
praxi pro shlukování dat.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou voleny vhodně k tématu práce a jsou také řádně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Výsledkem práce je velmi kvalitní textová část a velmi pěkná implementace i za pomoci CUDA
technologie a práce si zaslouží hodnocení výborná.

8. Otázky k obhajobě.
V práci jsem nenalezl porovnání implementace CLARANS na CPU a GPU. Jaké zrychlení bylo
dosaženo?
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