
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Janošík Ondřej, Bc.
Téma: Fyzikální simulace na GPU (id 11987)
Oponent: Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání diplomové práce bylo zaměřeno na fyzikální simulaci, v tomto případě na simulaci pohybu a interakce

mnoha drobných těles. Zadání bylo náročnější proto, že vyžadovalo od studenta samostatné studium jak GPU,
tak i fyzikálních postupů. Dále vyžadovalo programátorskou "zručnost".

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání diplomové práce bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah textu práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň práce je velmi dobrá. Práce má obvyklou strukturu technické zprávy, což je dobře. Je

srozumitelná a je logicky rozčleněna do kapitol, které na sebe dobře navazují. Za chybu lze považovat
nedostatek ilustrací, zejména v popisu realizační části práce, kde by právě ilustrace mohly dále zlepšit čitelnost
práce.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce je práce výborná. Za drobné nedostatky lze považovat neoznačené kusy algoritmů (například

na straně 18) nebo ne úplně vhodné rozmístění obrázků tak, že zabírají mnoho plochy (na straně 23).
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student pracoval s literaturou v zásadě dobře. Mohl prostudovat i více zdrojů (uvedených 10 literárních pramenů

je, vzhledem k charakteru práce, poměrně málo) a hlavně měl literaturu správně citovat. Na řadě publikací chybí
místo vydání, vydavatel, i řada dalších údajů ([1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10]). Vydavatel by neměl být uveden
na místě autora ([8]), atd.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup práce je na velmi dobré úrovni. Je funkční a je zřejmé, že optimalizace na GPU se z velké části

povedla, i když prostor pro zlepšování jistě je.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky, vzhledem k charakteru simulovaných objektů, je využitelný dost omezeně. Snad by šel využít jako

"upoutávka" nebo v některých případech například ve hrách. Může ale sloužit jako východisko dalšího zkoumání
a pokusů.

9. Otázky k obhajobě
 1. Kde vidíte největší rezervy využití GPU ve Vaší práci?

2. Jak obtížné by bylo simulovat jiné útvary, například kuličky?
3. Co by obnášelo nahrazení "průniku" těles přesnější simulací kolizí? (Jak by šlo simulovat opravdu tvrdé

objekty?)
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Celkově se jedná o velmi dobrou práci. Za kladné stránky považuji úspěšnou realizaci software a srozumitelný

text. Za nedostatky považuji nedostatek ilustrací v textu práce a také to, že realizovaný výstup mohl být "dotažen
dále". Přes uvedené výtky práci považuji za solidní.

 

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

 

V Brně dne: 10. června 2016
  .................................
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