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Aktuál nost tématu d isertační práce

Komentář:

Předložená práce sezabývá tématikou vizualizace dat získaných z výpoČtu pomocí metody
konečných prvků. Kapitola 2 obsahuje podrobnou rešerši současného stavu zvolené problematiky
ve světě s odkazy na publikace v odborných časopisech, S výkonem počítačových systémŮ se
posouvají i hranice úloh, které lze vyřešit. Společně s tím rostou i nároky navizualizaci získaných
dat. Téma proto považuji za velmi aktuální.

|-] vvnikaiící x nadorůměrnÝ |-l orůměrnÝ E podprůměrný I slabý

splnění cí!ů disertaění práce

Komentář:

Autor si v kapitole 1 stanovil 3 základní cíle.

1. Návrh nového a dostatečně univerzálního formátu pro zobrazení dat z MKP s podporou
kompresních algoritmů

2,Vývoj vhodné kompresní metody

3. lmplementace algoritmů v postprocesoru.

Lze konstatovat, žezvolené cíle odpovídají rozsahu standardní dizertační práce a jsou dostateČně
ambiciózní. Autor práce všechny tři cíle s.plnil.

f vvnikaiící X nadprůměrný |_..l průměrný f'l oodorůměrnÝ fl slabÝ

a postupv řešení

Komentář:

Vlastníjádro dizertace je obsaženo v kapitolách 3, 4, 5 a 6,

Kapitola 3 je zaměřena na návrh datového modelu a jeho následnou počítačovou implementaci,
Je detailně zpracována a autor zde podrobně popisuje návrh jednotlivých částí systému.
Vzhledem k oborovému zaměření studenta je vizualizace úzce svázána se zobrazením dat
získaných z pevnostní analýzy. Návrh datového modelu umožňuje i rozšíření na dalšífyzíkální
pole. Modelje implementován v prostředí .NET a využívá MS SQL databázový server. Webová
část aplikace využívá platformu Microsoft Azure a uýsledky uvedené v dizertační prácijsou volně
dostu pné na stránce http ://meshed itor. azu rewebsites. net,

itola 4 ve|mi úzce navazuie na předchozí kapitolu a je zaméřena na vlastní vizualizace dat



.Yzávéruautorporovnávávlastníimplementacisdostupnými
aplikacemi GiD, ParaView a Vislt. Je zřejmé, že navržené struktury a jejich počítaČová
implementace jsou dle předložených benchmarků srovnatelné. Dizertační práce je zaměřena
zqména na zobrazení velkých objemů dat a bylo by proto vhodné porovnat kódy i na těchto
škálách.

Kapitola 5 a 6 rozšiřuje standardní metody zobrazení dat o využití kompresních algoritmŮ, Prvníz
nich vycházíz multigridových metod a jezaložena na polynomiálním rozvoji. Samotná metoda

ztrátové komprese je představena na teplotně-mechanické analýze modelu Karlova mostu.

Výsledky jsou zobrazeny jako skalární mapy a kvalitativně uvedeny v tabulkách, které obsahují

maximáÍni a průměrnou chybu přizvoleném kompresním poměru. Aurtor upozorňuje na některé

aspekty metody, které mohou vést k nepříjemným artefaktům. V následující kapitole autor
předstávuje kompresní metodu založenou na singu|árním rozkladu matice (SVD) a oPět uvádí

několik konkrétních příkladů použití. Je patrné, že oproti metodě představené v předchozí kaPitole

se jeví SVD jako mnohem robustnější a vhodnější metoda pro kompresi dat. Lze konstatovat, Že

tapitola s a 6.;sou stěžejní pro dizertační práci a přináší nové metody pro zobrazení datových

struktur.

|-l vvnikaiící lx nadprůměrný l! průměrný l podprůměrnÝ [-l slabÝ

Výsledkv disertace - konkrétní přínosy disertanta

Komentář:

Autor navrhl a samostatně implementoval datové struktury obsahující kompresní algoritmy Pro
zobrazení dat z počítačových simulací, Práce se zabývá několika odlišnými vědními oblastmi.
první z nich je návrh datové architektury, druhá výzkum v oblasti kompresních algoritmŮ a třetí

konkrétní počítačová implementace v podobě desktopové a webové aplikace. MnoŽství odvedené
práce považuji za nadprůměrné,

D vynikaiící lX nadprůměrný |-l průměrný |-l podprůměrnÝ lfl slabý

vÝznam pro praxi a pro rozvoi vědního oboru

Komentář:

Autor v průběhu svého studia publikoval 3 práce v impaktovaném Časopise Advances in

Engineering Software, který je indexován v databázi Web of Science a Scopus a jednu publikaci

indéxovanou v databázi Scopus. Je tedy zřejmé, že jádro disertační práce bylo v dostateČné míře
publikováno, přičemž celková kvalita publikovaných prací je nadprůměrná.

yizualizace dat z počítačových modelů je v současné době bouřlivě se rozvíjející vědní obor.

Autor práce navrhl a implementoval dostatečně robustní a univerzální a rozšiřitelný datový model,

ktený umožňuje zobrazení vypočtených ďat, Představené metody a software, kde jsou

implementovány, lze snadno využít i pro vizualizaci dat získaných z dalších řeŠiČŮ.

fl vvnikaiící x nadprůměrnÝ fl orůměrnÝ fl oodorůměrnÝ |-l slabÝ

FormáIní úprava disertační práce a ieií iazyková úroveň

Komentář:

práce je psána v anglickém jazyce a je zpracována velmi pečlivě s minimem překlepŮ a chyb. Je
rozdělena na 7 kapitol, které jsou dále logicky členěny do několika podkapitol. K přehlednosti
práce přispívá zařazeni seznamů použitých zkratek a symbolů, obrázků, tabulek a jedné přílohy,

která obsahuje příklad navrženého formátu JSON. Formální úroveň práce povaŽuji za výbornou.

X vynikaiící |-l nadorůměrnÝ ! průměrný lL l oodorůměrnÝ í-l slabÝ

Připomín



1. V kapitole 4 autor porovnává vlastní navržený algoritmus dalšími programy. Vzhledem k
zaměření práce by bylo vhodné v prezentaci doplnit i benchmark s větším objemem dat s vyuŽitím
kompresních algoritmů. Půl miliónu prvků je v dnešní době naprosto standardní a lze snadno
zobrazit konvenčn ím i metodam i.

záv éreéné zhod noce ní d ise rtace

lng. Štěpán Beneš splnil stanovené cíle doktorské disertační práce. Disertace obsahuje pŮvodní
vědecké poznatky v oblasti vizualizace velkých objemů dat. Předložená práce je v souladu se
zákonem ó. 111t1998 Sb. a splňuje požadavky na úroveň doktorských disertaČních pracÍ.

Doktorand prokázal schopnost samostatné tvůrčívědecké práce. Zvýše uvedených dŮvodŮ

doktorskou disertační práci doporučuji k obhajobě.
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