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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práce byla definována jako náročnější. Efektivní implementace sliding window je i na CPU velmi
náročné. Zadání splněno bylo, avšak s problémy.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl celkem aktivní při konzultacích, avšak dlouho doby jsme strávili vysvětlováním
základních věcí a nezbylo tedy moc času na pokročilejší body.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování práce byla diplomantova aktivita stejná jako dříve. Vlastní práci jsem však měl šanci
vidět a vzhledem k časovému omezení jsem ji schválil s úpravami, které byly zahrnuty do výsledku.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledek práce bych rozdělil na 2 části. Prvním výsledkem je implementace algoritmů technologií
CUDA. Nejprve jsou implementovány metody vyhledávání textu pomoci CUDA, které jsou bohužel
velmi jednoduché a využívají velké množství atomických operací, což je výkonově poznamená. Poté
je implementováno vlastní vyhledávání pomocí algoritmu brute-force pro LZ77 algoritmus. Tento
kód je bohužel jen na CD. Po implementační stránce je však na mnohem vyšší úrovni. Používá již
pokročilejších metod a dá se říct, je napsán optimálně. Na GPU jsou implementovány 2 varianty s
podobnou efektivitou. Je tedy škoda, že nebyly i algoritmy vyhledávání v textu napsány více
propracovaně a hlavně, že nebyly testovány.

Textová část práce popisuje jednak metody vyhledávání v textu a návrh implementace těchto metod
na GPU. Poté následuje kapitola o metodě LZ77 s vysvětlením fungování tzv. sliding-window.
Kapitola rovněž obsahuje návrh zpracování tohoto algoritmu na GPU avšak bez zdrojových kódů s
popisem činností.  Na opraveném dodaném CD, již kódy uvedené jsou. Výsledky prezentované v
práci jsou velmi zajímavé, avšak jejich ztvárnění je na podprůměrné úrovni. Grafy jsou opravdu
hrozné.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce bohužel nepřináší nové poznatky, ačkoliv jich mohla přinést celou řadu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně, avšak ne vše je řádně citované (některé obrázky i texty).
Některé zdroje jsou velmi zajímavé a bylo by vhodné je využít více.

7. Souhrnné hodnocení.
Souhrnně práce působí rozporuplným dojmem. Výsledné algoritmy pro GPU pro vyhledávání v textu
jsou již na velmi dobré úrovni, avšak textová část práce a zejména grafická podoba výsledků je dost
ničí. I přes uvedené problémy doporučuji práci k obhajobě. Při hodnocení se kvůli textové části
musím přiklonit k hodnocení dobře.

8. Otázky k obhajobě.
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