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1. Splnění požadavků zadání.
Student měl za úkol popsat problém mnoha těles, nastínit možnosti jeho řešení a věnovat se
Barnesovu-Hutovu algoritmu. Dále měl popsaný algoritmus naimplementovat a okomentovat jeho
možnou optimalizaci a paralelizaci.
Tato práce je z matematického hlediska spíše kompilačního charakteru, nicméně její finální rozsah
odpovídá spíše práci diplomové. Student pěkně a přehledně popisuje existující možnosti řešení
daného problému stejně jako Barnesův-Hutův algoritmus. Implementace zahrnuje verze s
reprezentací čísel s pohyblivou řádovou čárkou v jednoduché a dvojité přesnosti (datové typy float
double), verze s ukládáním souřadnic bodů do struktury polí a pole struktur, a použití standardu
OpenMP pro vektorizaci i paralelizaci na úrovni vláken. Rozsahem a úrovní implementace student
překračuje zadání práce.
Výsledné simulace nejsou v práci přímo porovnávány s jinými existujícími kódy, jak je navrženo v
zadání, to ale práci nijak neubírá na její ucelenosti a vysoké úrovni.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je po formální a jazykové stránce na velmi vysoké úrovni. Text je napsaný pěknou češtinou,
velice čtivě a přehledně. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a plynule navazují. Matematické
rovnice jsou přehledně očíslované. V textu je jen minimum překlepů.
Student si také, až na pár drobných výjimek, dobře poradil s obtížným překladem anglických výrazů z
oblasti paralelní implementace algoritmů.
Jedinou formální nesrovnalostí v práci je nekonzistence v zápise desetinných čísel v textu, kde je
použita desetinná čárka, a v tabulkách a obrázcích, kde je použitá desetinná tečka.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce podává výstižný přehled o problému mnoha tělese a možnosti jeho řešení. Pozitivně hodnotím
implementační část. Všechny uvedené algoritmy, struktura programu a jednotlivé třídy jsou v textu
velmi přehledně popsány. Implementace samotná v jazyce C++ je téměř na produkční úrovni. Kód je
logicky rozčleněný, čistě a přehledně naprogramovaný. Navíc implementace obsahuje optimalizační
techniky, vektorizaci a paralelizaci ve sdílené paměti. Výsledky simulací student zpracoval jako
animace, které jsou k práci přiloženy.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je sice kompilačního charakteru, velmi zajímavé jsou však numerické experimenty, kde se
student věnuje chybě Barnesova-Hutova algoritmu, srovnání efektivity implementace pro různé typy
uložení vstupních dat, vektorizaci a paralelní škálovatelnosti. Pro vysvětlení naměřeného chování je
nutné opravdu detailně porozumět zkoumanému algoritmu, což v práci student prokazuje. Práce může
sloužit jako přehled pro zájemce o danou problematiku a je také dobrým základem pro rozšíření a
studium sofistikovanějších metod, jako např. metoda fast multipole method (FMM).

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Školitel v zadání práce doporučuje dva prameny, student jich však v práci cituje celkem 22, což je na
bakalářskou práci poměrně velké množství. Práci se studijními prameny hodnotím kladně, v textu se
student průběžně a opakovaně odkazuje na příslušné zdroje.

6. Otázky k obhajobě.
Kdybychom chtěli porovnávat vývoj řešení problému mnoha těles v čase, tedy polohu jednotlivých
částic, pro různé implementace, bylo by to vůbec možné s ohledem na stabilitu systému?



7. Souhrnné hodnocení.
Práce je napsána velmi pečlivě a čistě, s přehlednou grafickou úpravou, rozsáhlými a zajímavými
numerickými experimenty, které vycházejí z vlastní implementace. Práce podle mého mínění
převyšuje úroveň bakalářské práce a hodnotím ji známkou výborně.
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