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1. Splnění požadavků zadání.
Téma práce nebylo dle mého názoru nijak složité. Základní body zadání byly v textu sice řešeny, ale
mnohdy jen okrajově a rovněž samotný výsledek práce v podobě aplikace je velice sporný, což bude
uvedeno níže.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Po formální stránce mám k textu velké výhrady. Samotný rozsah textu je pod stanoveným limitem a
když uvážím, že autor uměle natahoval počet stran zbytečně vkládanými obrázky na samostatné
stránky (např. strana 6, 9, 36, atd.), byla by práce svým rozsahem na úrovni bakalářské práce. Poměr
teoretické části k vlastnímu řešení je rovněž neúměrný. Většinu práce zabírá obecný text, který byl
převzatý a přeložený z anglických dokumentů, a to včetně obrázků. Dále, téma práce mělo být
zaměřené na vyhledávání v textu. Autor se od strany 26 najednou začne zabývat kompresní metodou
LZ77. Přestože komprese textu hraje důležitou roli, myslím, že pokud by se autor dostatečně věnoval
základnímu tématu, nepůsobila by práce tak chaoticky. Nicméně i v této skromné části je text spíše
informativní a zmínka o konkrétní realizaci zde úplně chybí. Dále nechápu, proč autor na straně 33 a
34 má grafy, které na samostatných stránkách 35 a 36 zopakuje jen s tím rozdílem, že přeuspořádá
sloupce. Takové natahování textu působí už lacině.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Po aplikační stránce mám opět velké výhrady. Z textu je zřejmé, že asi někde proběhlo pár
experimentů. Popis algoritmů je z pohledu využití architektury CUDA tragický. Používání
zanořovaných cyklů, navíc s atomickými funkcemi a bez synchronizačních bodů představuje porušení
všech základních zásad, které paralelní programování s touto technologií vyžaduje. Redukce výkonu
karty je tak velká, že se naskýtá otázka, zda-li časy zmíněné v práci jsou skutečně naměřené. Prosím,
aby se autor k tomuto explicitně vyjádřil. Dále, samotnou aplikaci nebylo možné shlédnout. Přiložené
CD sice obsahuje adresář SRC, kde je i soubor projektu ve Visual Studiu, samotné zdrojové kódy
ovšem chybí. Proč? U kompilovaných exe souborů nejsou přiložené ani potřebné knihovny. Proč?
Jedna věta závěrem. Z chabého popisu aplikace je zřejmé, že autor technologii CUDA nezvládl,
prakticky to ověřit nelze, jelikož nebylo co kompilovat, spouštět a tedy i hodnotit.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zdroje považuji za dostatečné, nicméně se domnívám, že je autor ani neviděl, snad s výjimkou
oficiálních dokumentů společnosti nVIDIA, ze kterých autor přeložil text a převzal obrázky.

6. Otázky k obhajobě.
Domnívá se autor, že splnil minimální požadavky na diplomovou práci?
Kolik práce bylo převzaté a co by označil za svůj přínos?

7. Souhrnné hodnocení.
Text nesplňuje minimální požadavky, i když se vezme v úvahu jeho „umělé“ natahování. Popis
aplikace je nedostatečný. Výsledky práce jsou nepřesvědčivé a samotný kód chybí. Práce na mě
působí tak, že se autor pokusil s minimálním úsilím a bez pochopení tématu splnit požadavky na
diplomovou práci kompilátem něčeho, čemu ani nerozumí. Práci považuji za silně nedostatečnou.
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