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1. Zadání závěrečné práce.
Práce se zabývá velice zajímavým tématem paralelní implementace ortogonalizačních algoritmů.
Téma přesahuje běžný rámec bakalářské práce. Je nutno podotknout, že student musel nejdříve
důkladně proniknout do problematiky vlastních algoritmů (klasický Gramův-Schmidtův
ortogonalizační proces (CGS), jeho modifikovaná (MGS) a iterativně zpřesňovaná verze (ICGS),
Givensova a Householderova transformace a QR a SVD rozklad), které si sám v Matlabu
naprogramoval. Vzniklé funkční kódy se staly odrazovým můstkem pro jejich efektivní paralelní
implementaci prostřednictvím knihovny PETSc určené pro rozsáhlé paralelní vědecko-výzkumné
výpočty. PETSc však žádné podobné algoritmy neobsahuje. Díky hlubokému pochopení algoritmů,
znalostem paralelního programování a systematicky zpracovaným experimentům se mu podařilo
demonstrovat paralelní škálovatelnost jednotlivých algoritmů pro různé rozměry ortogonalizovaných
matic a to jak řídkého tak hustého formátu a analyzovat jejich stabilitu. Všechny úkoly byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student přistupoval k plnění úkolů velmi zodpovědně, byl velice aktivní, na každou konzultaci vzorně
připravený. Dovoluji si tvrdit, že se jedná o mimořádný programátorský výkon. Zvládnout efektivně
využívat všechny nástroje, co PETSc nabízí, si vyžaduje značné zkušenosti a dovednosti. Autor se
mimo to musel naučit pracovat s jedním z nejvýkonnějších evropských počítačů HECToR na EPCC v
Edinburghu.

3. Aktivita při dokončování.
Díky brzy započatému řešení jednotlivých úkolů a celkovému přístupu studenta - viz. bod 2 byla
práce dokončena měsíc před termínem odevzdání. Student se tak mohl dokonce se svou prací
zúčastnit soutěže SVOČ, kde obdržel čestné uznání.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Pro testování byla zvolena matice tzv. přirozené hrubé sítě pocházející z TFETI metody, která patří k
nejefektivnějším metodám rozložení oblasti pro řešení soustav lineárních rovnic pramenících z
konečněprvkové diskretizace parciálních diferenciálních rovnic. Jednou z hlavních motivací pro tuto
práci bylo využití této ortogonalizované matice k eliminaci tzv. hrubého problému vyskytujícímu se v
aplikaci projektoru na její jádro, neboť právě řešení tohoto problému dominuje celému výpočtu.
Dimenze matice se v testech pohybovala v řádu 100000x10000, neboť se běžně provádí dekompozice
inženýrských úloh na tisíce až desetitisíce podoblastí. Bylo provedeno porovnání efektivity
jednotlivých metod včetně potřebného pre- a post-processingu a numerické stability vzhledem k
ortogonalizačním funkcím v knihovně SLEPc. Nutno poznamenat, že systematickým testováním,
analýzou komunikačních, výpočetních a paměťových nároků, se studentovi podařilo dosáhnout (s
metodou ICGS) výsledků srovnatelných s těmi, které poskytuje mnoho let vyvíjená a optimalizovaná
knihovna SLEPc.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
První část přehledně popisující známé techniky má kompilační charakter, část druhá věnující se
paralelní implementaci a numerickým experimentům je samostatným dílem autorovým. Programu
bude využito k dalšímu testování a případnému zařazení do výzkumného softwaru FLLOP
vyvíjeného na pracovišti a k následnému sepsání publikace v mezinárodním časopise.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor využil mnoho časopiseckých prací o dané problematice, manuály PETSc a SLEPc, na všechny
použité zdroje se řádně odkazuje. Grafické i typografické zpracování mají vysokou úroveň.



7. Souhrnné hodnocení.
Zpracování práce je na mimořádné úrovni. Student paralelně implementoval jednotlivé varianty
ortogonalizačních procesů s využitím knihovny PETSc a provedl řadu numerických experimentů
prokazujících škálovatelnost těchto implementací až na 2700 výpočetních jádrech a analyzoval jejich
stabilitu. O kvalitě práce hovoří i to, že student se se svými výsledky vyrovnal dlouhodobě vyvíjené a
optimalizované knihovně SLEPc. To vše je ilustrováno přehlednými tabulkami, grafy a přílohou s
podrobnými výpisy z průběhu výpočtů. Vedoucí hodnotí práci známkou "výborná".

8. Otázky k obhajobě.
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