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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly dle mého názoru splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují a jsou vhodně členěny. V prvních kapitolách student podrobně

zavádí potřebné teoretické základy tak, aby mohly být použity dále.
Chybí kapitola, která propojuje teoretickou a praktickou část. Bylo by vhodné více čtenáři přiblížit použité metody
a konkrétní návrh.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Technická zpráva je psána česky. Student občas používá hovorové výrazy (např. na str. 14 ... lze rozdělit na dvě

půlky), špatné tvary slov. Dále je špatně provedena sazba některých matematických konstrukcí (uzavřené
intervaly, limity). Je použit znak * pro násobení. Tyto nedostatky ale nemají závažnější vliv.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student pracuje s literaturou dle citační etiky a norem. Jako nejzávažnější problém hodnotím neuvedení zdroje

pro obrázek 5.1 (v práci uvedeno pouze wikipedia).
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Student implementoval nástroj pro řešeni vícenásobných integrálů jak v jazyce C, tak v jazyce VHDL pro HW

implementaci. Obě řešení jsou funkční a počítají výsledek přesně. Nižší přesnost HW implementace lze omluvit
limitací v šířce aritmetiky. Aplikace v jazyce C je kvalitní, škoda, že jsou připravené příklady součástí zdrojových
textů (programu by dle mého názoru slušela nějaká intuitivní možnost, jak přidávat nové problémy k řešení). Je
také škoda, že v rámci práce není více prostoru věnováno porovnání HW a SW implementace.

8. Využitelnost výsledků
 Práce bude využita v rámci předmětu Vysoce Náročné Výpočty (VNV).
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste pro výpočet inverzní matice použil Gaussovu eliminační metodu? Neexistuje jiná, vhodnější,

metoda pro řešení i s ohledem na víceslovní aritmetiku?

Nebylo by lepší místo knihovny gmp použít knihovnu mpfr, která již obsahuje implementace
elementárních funkcí, které jsou optimalizované?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Předložená práce shrnuje teoretické základy řešení určitých integrálů ve více rozměrech. Student implementuje

navrženou metodu pro FPGA a běžné osobní počítače a tyto implementace stručně porovnává.

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm C (70b).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2017
  .................................

podpis
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