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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání věnující se spouštění úloh na superpočítači.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Technická zpráva obsahuje řadu zcela zbytečných kapitol, např. 3.1, 4 či 8. Obsah kapitoly 6 by bylo lepší

uvést ve zkrácené formě v kapitole 5. Vyhodnocení řešení v kapitole 8 je zcela nadbytečné a mělo být uvedeno
pouze v Závěru.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje malé množství typografických prohřešků (zalomení řádků, interpunkce). V celé práci je chybně

používán plurál anglického slova program (správně programs, nikoliv programms). Jazykovou stránku nebylo
možné posoudit.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Výčet použitých studijních materiálů zahrnuje především zdroje dostupné online. Vzhledem k zaměření práce to

však není na škodu.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Realizační výstup spočívá v rozšíření nástroje FabSim o nové příkazy zjednodušující spouštění úloh na

superpočítačích a jejich dokumentaci.
8. Využitelnost výsledků
 Navržené příkazy nástroje FabSim ulehčí práci se superpočítači zautomatizováním často prováděných úkonů.

Výsledky práce mohou být využity uživateli, kteří nejsou odborníky v oblasti superpočítačů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Bylo by možné rozšířit nástroj o příkazy podporující projekty kompilované pomocí Makefile, případně

CMake? Jakým způsobem byste řešil výběr kompilátoru na cílovém stroji?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Přes uvedené nedostatky v technické zprávě se jedná o kvalitní práci a proto navrhuji souhrnné hodnocení

stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2016
  .................................
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