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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo analyzovat výkonnost aplikace PreCra vyvíjené na Fakultě stavební VUT v Brně, a následně

navrhnout takové úpravy kódu, které povedou k razantnímu navýšení výkonu a zkrácení výpočetního času.
S výstupy práce jsem velice spokojen. Student dokázal efektivním využitím paralelizace a vektorizace navýšit
výkon aplikace téměř 21x, čímž dokonce překonal výkon referenční implementace v jazyce CUDA.

2. Práce s literaturou
 Diplomová práce nevyžadovala rozsáhlé studium literatury. Student prostudoval techniky akcelerace vědeckých

aplikací a dále literaturu poskytnutou ing. Janem Bedáněm (FAST VUT v Brně).
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval od počátku projektu velice svědomitě. Mimo konzultací s vedoucím využíval i konzultace na

Fakultě stavební. Konzultace s vedoucím probíhaly cca 2x za měsíc. Z každé, cca 1h dlouhé, schůzky byl pořízen
zápis s hodnocením příslušného období a plánem na další týden.Student byl na všechny schůzky velice dobře
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 60 "commitů" do repositáře. Pozitivně rovněž hodnotím využívání pokročilých vlastností
systému GitLab (Issues, větve, atd).
Celkově hodnotím aktivitu během řešení jako výbornou.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a většina klíčových připomínek vedoucího byla do práce

zapracována. 
5. Publikační činnost, ocenění
 Student se zúčastnil studentské konference Excel@FIT. Práce vytvořená v tomto diplomovém projektu zcela jistě

povede k publikacím v oblasti lomových zkoušek. 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Vzhledem k nadprůměrné aktivitě během řešení, dokončení práce v předstihu, množství konzultací s externím

poradcem z Fakutly stavební, a účasti na studentské konferenci Excel@FIT hodnotím práci stupněm A (výborně).

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2017
.................................

podpis
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