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1. Assignment comments
 V minulém akademickém roce  byl diplomant Radim Janalík v rámci projektu Erasmus v Luganu ve

Švýcarsku. Kromě jiných předmětů absolvoval v zimním semestru předmět Parallel and distributed computing, kde
byl jedním z přednášejících Prof. Olaf Schenk. Na tento předmět v letním semestru navazoval Parallel
and distributed computing LAB. Tento předmět se zabýval pokročilejšími tématy. Především optimalizacemi a
modifikacemi algoritmů pro výpočet na různých architekturách (OpenMP, CUDA, Xeon Phi). Radimu Janalíkovi,
který tento předmět úspěšně dokončil,  potom Prof.Schenk nabídl stáž přes léto (Summer internship) v jeho
skupině. Během stáže  se Radim Janalík zůčastnil letní školy pořádané CSCS (Swiss National Supercomputing
Centre) a workshopu Node-level Performance Engineering, také pořádaného CSCS.To všechno byly podklady pro
zadanou diplomovou práci. Zadání bylo velmi náročné a bylo splněno.

2. Literature usage
 Student prokázal mimořádnou aktivitu při využívání studijních materiálů k řešení diplomové práce. 
3. Assignment activity, consultation, communication
 Student využil velké množství informací z Node-level Performance Engineering a s jedním s přednášejících, Dr.

Georg Hagerem řešil otázky týkající se architektury clusteru Emmy a vlivu různých parametrů překladače. (Dr.
Georg Hager je spoluautorem nástrojů likwid).
V průběhu práce diplomat komunikoval ještě s autorem nástroje PATUS  Dr. Matthias Christenem, s kterým se
osobně setkal v Curychu .
Dále diplomant jednal s autorem nástroje Pluto, Uday Reddym.

4. Assignment finalisation
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.
5. Publications, awards
 Výsledky práce diplomanta budou využity v projektu exa2ct. Část výsledků diplomanta rovněž prezentoval Dr.

Simplice Donfack na konferenci HPCSE 2015 na Soláňi.
Všechny výsledky měření jsou také významné pro rozhodování o dalším vývoji nástroje PATUS - z těchto důvodů
začal Dr. Matthias Christen pracovat na podpoře temporal
blocking, protože (jak je vidět na měřeních Radima Janlíka) lze tak dosáhnout daleko lepší výkonnosti ( spatial
blocking je nedostatečné).
Výsledky diplomové práce Radima Janalíka budou použity ve dvou článcích o stencil code optimizations. Prosím
diplomanta, aby názvy těchto článků doplnil.

6. Total assessment excellent (A)
 Diplomant prokázal mimořádné schopnosti pracovat v mezinárodním týmu, prokázal dále aplikovatelnost svých

výsledků na mezinárodní úrovni ve spolupráci s významnými zahraničními pracovišti. Navrhuji práci k ocenění a
doporučuji práci k obhajobě.
 Navrhuji hodnocení "výborně".

 

In Brno 11. June 2015
.................................
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