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1. Informace k zadání
 Cílem této diplomové práce byla analýza procesoru IBM Power8 a jeho srovnání s architekturou procesorů firmy

Intel. Náročnost zadání považuji za standardní.
Z pohledu vedoucího je výstupem práce výborná studie popisující vlastnosti procesoru Power 8. Velmi kladně
hodnotím fakt, že je práce sepsaná v angličtině.

2. Práce s literaturou
 Práce byla spíše experimentálního charakteru a mimo dokumentace k procesorům Intel a IBM nevyžadovala

přílišné studium literatury.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita během řešení diplomové práce byla příkladná. Konzultace probíhaly cca 2x za měsíc. Z každé, cca 1h

dlouhé, schůzky byl pořízen zápis s hodnocením příslušného období a plánem na další týden (tzv. Scrum-Sprint
technika).
Student byl na všechny schůzky výborně připraven. Vždy prezentoval současný stav, navrhl řešení dílčích
problémů a dalšího směrování projektu. Veškeré zdrojové texty, text BP, opravy a modifikace byly ukládány na 
projektový GitLab server. Za dobu řešení práce měl student zhruba 320 "commitů" do repositáře.
Celkově hodnotím aktivitu během řešení jako výbornou.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena s velkým předstihem. Práci jsem měl možnost několikrát přečíst a korigovat. S výsledkem

jsem velmi spokojen.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce byla oceněna odborným panelem na soutěži Excel@FIT 2016. Práce má široký publikační potenciál. Její

jádro bude publikováno na konferenci v oblasti procesorových architektur a HPC.
O výskledky studie provedené v rámci této práce již projevily zájem firmy IBM a RedHat.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Jakub Jelen pracoval celý rok velice pečlivě a svědomitě. K práci přistoupil s velkým nasazením, text práce

dokončil ve velkém předstihu a sepsal jej v anglickém jazyce. Hodnotím stupněm A (výborně - 95b).

 

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

 

V Brně dne: 8. června 2016
.................................

podpis
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