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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je vzhledem k náročnosti experimentální fáze mírně obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno až na bod 3, kterému se práce věnuje pouze velmi stručně.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je členěna logicky, avšak některé kapitoly jsou zbytečně rozsáhlé (zbytečné detaily v kapitole 5) a jiné

naopak velmi stručné (kapitola 4.2 o samotné lokální dekompozici). V závěru student zbytečně rekapituluje
obsah technické zprávy.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typograficky je práce na dobré úrovni, v práci se nachází pouze malé množství překlepů a gramatických chyb.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student využíval především internetové zdroje, v případě projektu k-Wave pak články související s projektem.

Problematika lokální dekompozice však byla podpořena pouze jediným pramenem, u kterého lze navíc
pochybovat, zda z něj skutečně student čerpal.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup zahrnoval implementaci dekompozice spektrální metody simulace šíření ultrazvukových vln za

využití zasílání zpráv (MPI) i sdílené paměti (OpenMP). Pro vyhodnocení efektivity bylo nutné provést velké
množství experimentů na superpočítači.

8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na mezinárodní projekt k-Wave a výstupy práce jsou  využitelné v tomto projektu. Výsledky

práce byly publikované na konferenci HPCSE 2015.
9. Otázky k obhajobě
 

Vysvětlete, jakým způsobem lokální Fourierova dekompozice funguje, zejména jak se vypořádává s
faktem, že Fourierova báze obsahuje pouze atomy s nekompaktním nosičem.
Lze v případě globální dekompozice využít hybridní dekompozice? Jaká by byla efektivita ve srovnání s
lokální Fourierovou dekompozicí?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce se zabývala zlepšením škálovatelnosti simulace šíření ultrazvukových vln za využití lokální Fourierovy

dekompozice. Realizační část projektu byla  splněna a výsledky práce publikovány na konference HPCSE 2015,
v práci však zcela postrádám teoretické pojednání, jak lokální Fourierova dekompozice funguje a proč při využití
v použité spektrální metodě dává validní výsledky. Tato fakta nejsou v práci podpořena ani dostatečným
citováním literatury. Z těchto důvodů navrhuji souhrnné hodnocení stupněm C (dobře).

 

V Brně dne: 12. června 2015
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