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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Zadání práce bylo středně náročné. Student se měl seznámit s grafovými algoritmy pro dekompozici
grafu na podgrafy, jež se využívají v metodě rozdělení oblastí umožňující masivní paralelizaci
výpočtů. Tyto grafové algoritmy měl naimplementovat v Matlabu, porovnat co do efektivnosti a
začlenit do knihovny MatSol. Dále se měl student seznámit se samotnou metodou rozložení oblastí.
Zadaní práce bylo splněno částečně: student se seznámil s tématikou grafových algoritmů, které i
naimplementoval, ale jen velmi povrchně porovnal. K samotné metodě rozložení oblastí a integraci
algoritmů do Matsolu se již student nedostal.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval aktivně, samostatně, ale ne příliš systematicky. Na konzultace chodil v závěru práce
pravidelně, ovšem ne vždy dostatečně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce nebyla dokončena včas a student si musel prodloužit studium o 1 rok.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Úroveň provedení je nižší z důvodu místy příliš strohého nebo matoucího textu. Programy v Matlabu
byly naimplementovány taktéž v nižší kvalitě z hlediska programátorského.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové teoretické výsledky. Snahou bylo porovnat různé grafové algoritmy na celé řadě
inženýrských benchmarků a zhodnotit kvalitu provedeného rozkladu. Bohužel porovnání je velmi
slabé a nic neříkající. Využitelnost porovnání v praxi je tedy nulová.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Literatura byla zvolena vhodně vzhledem k tématu práce. Student jasně nerozlišuje, co přebírá z
literatury a co zavádí navíc pro popis algoritmů.

7. Souhrnné hodnocení.
Student se seznámil s grafovými algoritmy, ale již nepronikl do tématiky metod rozložení oblastí.
Porovnání grafových algoritmů nebylo řádně provedeno, takže dopad pro praxi je nulový. Práce není
příliš čtivá, protože místy student uvádí výčet definic, vět, případně důkazů a algoritmy bez vhodného
doprovodného textu. Text je často nepřehledný, matoucí, taktéž i programy v Matlabu.

8. Otázky k obhajobě.
Student uvádí v kapitole 7, že zvolená kritéria 1 a 2 dostatečně neporovnávají výsledné rozklady
grafu. Jak by se to dalo vylepšit?
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