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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je svým rozsahem relativně ambiciózní. Jádrem bylo nastudování a
implementace Barnesova-Hutova algoritmu, který slouží ke snížení výpočetní náročnosti tzv. n-body
simulací z kvadratické na lineárně-logaritmickou. Student ovšem musel dále nastudovat metody
numerického řešení počátečních úloh, optimalizaci a paralelizaci programu v C++ pomocí standardu
OpenMP, modely kulových hvězdokup nutné k vygenerování počátečních podmínek a vizualizaci
výsledků pomocí programu ParaView. Všechny vytyčené cíle byly studentem splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Pan Homola začal pracovat s předstihem, svůj postup pravidelně konzultoval a na konzultace chodil
vždy velmi dobře připravený. Do práce byl zapálený a přicházel s vlastními nápady. Jak při tvorbě
předloženého textu, tak při implementaci v jazyce C++ postupoval systematicky, což se kladně
podepsalo na čitelnosti textu i zdrojového kódu.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její finální podoba byla konzultována s vedoucím.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student splnil relativně vysoké požadavky zadání jak po teoretické stránce, tak po stránce
programátorské. Text je vhodně strukturovaný, čitelný a doplněný o řadu kvalitních a věcných
ilustrací a výpisů zdrojového kódu. Oceňuji mj. obsáhlou kapitolu věnovanou numerickým
experimentům. Student zde nad rámec zadání nastudoval Plummerův model kulové hvězdokupy,
který využil ke generování počátečních podmínek pro své experimenty. Numerické testy probíhaly na
clusteru Salomon a pan Homola se v nich zaměřil na přesnost jednotlivých numerických metod,
efektivitu vektorizace a různých způsobů uložení dat či škálovatelnost ve sdílené paměti. Vše je
ilustrováno přehlednými tabulkami a grafy, které jsou vždy vhodně okomentovány. Jako třešničku na
dortu a ukázku použitelnosti svého programu pan Homola vytvořil zajímavou animaci kolize dvou
sférických hvězdokup.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je zejména kompilačního charakteru. Myslím si však, že pokud by byl zveřejněn, mohl by o
vytvořený kód být zájem minimálně v řadách studentů dané problematiky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní materiály byly řádně zvoleny a citovány. Student ukázal, že je schopný samostatně vyhledat
a vhodně využít zahraniční odbornou literaturu.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o velmi kvalitní práci kombinující teorii z oblasti numerické matematiky a efektivní
paralelní implementaci vědeckého kódu. Je psána srozumitelným jazykem s minimem překlepů a
gramatických chyb, doplněná o spoustu zajímavých numerických experimentů. Bez váhání
doporučuji hodnocení známkou „výborně“.

8. Otázky k obhajobě.
V práci je zmíněn Amdahlův zákon, podle kterého je maximální zrychlení paralelního kódu
pracujícího s pevně danou velikostí úlohy omezeno jeho sekvenční částí. Amdahlův zákon souvisí se
silným paralelním škálováním. Vysvětlete, co je to slabé škálování a jak souvisí s Gustafsonovým
zákonem.
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