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1. Informace k zadání
 Cílem práce byla optimalizace vstupně-výstupních operací simulačního toolboxu k-Wave, jeho adaptace na různé

superpočítačové systému a použité simulační případy. Zadání lze považovat za složitější a to především
vzhledem ke komplexnosti řešeného problému a celého simulačního balíku. Práce navazuje na bakalářskou práci a
významným způsobem ji rozšiřuje.
Z pohledu vedoucího práce se jedná o dobře zvládnutou práci, která výrazným způsobem urychluje práci s
rozsáhlými simulačními daty v balíčku k-Wave, text práce však mohl být obsáhlejší (především část implementace
do k-Wave).

2. Práce s literaturou
 Student poměrně aktivně pracoval s literaturou v oblasti paralelního zápisu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita během řešení diplomové práce byla dobrá. 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). V zimním semestru byl postup prací pozvolný, v letním semestru se dařilo lépe.
Student byl na všechny schůzky řádně 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 40 "commitů" do repositáře. Student rovněž využíval
pokročilé funkce systému Gitlab, především Issues, kde si vedl plán prací.
Celkově hodnotím aktivitu během řešení jako dobrou.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena přesně na čas. Vedoucí práce dostal práci ke shlédnutí několik dní před odevzdáním a část

připomínek se podařila zapracovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce byla prezentována na studentské konferenci Excel@FIT.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Ondřej Vysocký pracoval na poměrně komplexním problému. Většinu činnost však směřoval až do letního

semestru. Práce byla dokončena včas a zásadní připomínky byly do práce začleněny. Celkově hodnotím práci
stupněm B (velmi dobře - 80b).

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
.................................

podpis
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