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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň technické zprávy je průměrná. V Podkapitole 2.2.1 bych uvedl verzi OpenGL řetězce.

Kapitola Návrh programu by mohla být méně stručná. V teoretické části by mohlo být něco málo také o OpenCL, i
přes to, že si student zvolil výhradně technologii CUDA. Možná by stálo zmínit fakt, že CUDA je podporovaná
pouze kartami NVIDIA. V určitých částech práce (např. optimalizace) by mohl být text více strukturovaný
(odrážky apod.).

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální a typografická úprava zprávy je nadprůměrná. Nenarazil jsem na gramatické chyby. Některé obrázky

by mohly být vektorové, ale i přesto jsou kvalitní.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce s literaturou je velmi dobrá. Všechny převzaté prvky jsou řádně odlišeny. Zdroje jsou relevantní.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je pěkný a propracovaný. Zdrojové kódy jsou komentované a překlad byl až na drobnosti

bezproblémový. Student implementoval 4 různé verze výpočtu simulace.
8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste zvolil technologii CUDA místo OpenCL?

Jak by se dalo odstranit drobné kmitání tkaniny v ustáleném stavu?
Napadají vás nějaké další optimalizace?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Vojtěch Melichar vytvořil pěknou práci z hlediska textové části i části implementační. Celkově práce působí mírně

nadprůměrně, navrhuji proto hodnocení B. 

 

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

 

V Brně dne: 3. června 2016
  .................................

podpis
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