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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce se zabývá netriviálním problémem paralelního řazení, konkrétně tzv. in-place řazení ve formě paralelních variant
algoritmu quicksort. Cíle práce byly splněny, v určitých ohledech i nad rámec zadání. Autorka např. navrhla dva alternativní
způsoby řešení problému a navzájem je porovnala.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 97 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Práce je po všech stránkách, tj. obsahové, jazýkové i formální, zpracována vynikajícím způsobem. Prakticky ji není co
vytknout, až na pár drobností takřka bezvýznamného charakteru, které uvádím spíše pro "poučení":

- str. 1 - "...není tento standard implementován ve významných překladačích" - Technicky vzato, překladače pouze
implementují vlastní programovací jazyk C++ a jeho rysy z různých verzí stadnardů. Co se týče Standardní knihovny C++
(definované rovněž ve standardech C++), ta není záležitostí samotných překladačů, ale implementací této knihovny. Ačkoliv
jsou jednotlivé překladače primárně dodávány spolu s konkrétními implementacemi knihovny (GCC - libstdc++, Clang - libc++,
apod.), jedná se o dvě oddělené části a v některých případech je možné je i kombinovat (např. použít překladač Clang spolu s
GNU libstdc++). V souvislosti s paraleliazcí algoritmů ze Standardní knihovny C++ by tudíž bylo přesnější mluvit o stávajících
implementacích této knihovny, nikoliv o překladačích.

- str. 3 - U definice problému řazení by bylo nejprve dobré definovat operátor porovnání dvou prvků (<=). Ten nemusí vždy
odpovídat matematické definici. Např. při sestupném řazení čísel budou prvky s nižším indexem větší nebo rovny prvkům s
vyšším indexem v seřazené posloupnosti, čemuž uvedený zápis neodpovídá. Pro některé typy dat operátor <= ani nemusí mít
implicitní matematický význam a je potřeba ho nejprve definovat (např. pro řetězce, zda se jedná o lexigografické
porovnání).

- V některých případech je text příliš kouskován do odstavců. Občas odstavec tvoří i jediná věta, která by v mnoha takových
případech mohla být spojena s předchozím odstavcem. V případě více krátkých odstavců by někdy bylo na zvážení použití
seznamu (číselného či s odřážkami).

- "Insert sort" - V praxi se více používá pojem "insertion sort", např. podle databáze Google Scholar má více než
desetinásobný výskyt ve vědecké literatuře.

- V jistých případech jsou použity překlady anglických pojmů, které nejsou nijak standardizované / standardní. V tom případě
bych doporučil za český pojem dát do závorky i ten anglický. Např. "úlohový paralelizmus (task parallelism)" či "falešnému
sdílení (false sharing)".

- Pojem "Standard template library (STL)" se ve Standardu C++ vůbec nevyskytuje. Jedná se o označní vzniklé díky jedné z
prvních (a dnes již zastaralých) implementací Standardní knihovny C++, resp. její části týkající se algoritmů, datových struktur
a iterátorů. V dnešní době je tento pojem označován za zastaralý a ačkoliv se stále používá v neformálních diskuzích, ve
formálním textu bych se mu doporučoval vyhnout.

- str. 23 - "vzhledem k pivotovi" -> spíše "vzhledem k pivotu".

- sekce 3.4 - Možná jsem to přehlédl, ale nevidím diskuzi ohledně případu, kdy počet rozdělovaných prvků není dělitelný
velikostí bloku. V tom případě je potřeba na konci ještě jeden "neúplný" blok zpracovat také, což by mělo být uvedeno.

Jinak se práce snadno a dobře čte, kapitoly a sekce na sebe logicky navazují a text obsahuje prakticky veškeré potřebné
informace až na úroveň nejmenších relevantních detailů. Oceňuji, že autorka navrhla dva způsoby řešení práce s vlákny a
úlohami, které oba implementovala a porovnala. Provedené experimety jsou rozsáhlé, zkoumají veškeré možné aspekty
problému (např. měření výkonu v závislosti na různých parametrech algoritmů), zaměřují se na různé typy dat a jejích
počáteční řazení, porovnávají vytvořené implementace s existujícímí řešeními a jsou velmi dobře prezentované.

Využití refrencí je zcela bez problému.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Implementace algoritmů byla provedena v C++ a je dostupná v podobě hlavičkových a zdrojových kódů. Soubory i vlastní kód
jsou přehledně členěné s přiměřeným množstvím komentářů a kód je psaný podle zásad moderního programování v C++.
Nenašel jsem v něm prakticky žádné nedostatky. Kromě vlastních algoritmů řazení navíc byla vytvořena např. implementace
bariéry či fondu vláken, které samy o sobě C++11 neposkytuje. Rovněž se mi líbilo řešení zabránění redundance kódu v
podobně sdílení stejných částí.

Jedna drobná připomínka - konstrukt "return 0;" je od C++11 ve funcki main implicitní, tudíž je zbytečné ho zapisovat
explicitně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Hlavním výstupem práce je návrh paralelních verzí algoritmu quicksort, které musejí reflektovat omezení vyplývající z
možností více-vláknového programování vůči Standardu C++11. Dále byly tyto algoritmy (vysoce kvalitně) implementovány a
experimentálně vyhodnoceny a porovnány se stávajícími řešeními. Tyto experimenty ukázaly, že navržené řešení má velmi
dobré vlastnosti a poskytuje obecně vysokou efektivitu a výkon paralalního řazení. Navíc se jedná o přenositelné řešení
založené čistě na jazyku C++(11); oproti tomu, všechny konkureční efektivní implementace používají nestandardní rozšíření,
jako je OpenMP.

Práce může rovněž sloužit jako rešerše pro současný stav problému paralelního in-place řazení, převážně paralelního
algoritmu quicksort a paralelního rozdělování (partitioning). Bylo prozkoumáno mnoho relevantní literatury a ta je v práci
popsána a citována.

V neposlední řadě v rámci práce vznikla i některá programová řešení problémů, které C++11 opomíjí, jako je např. bariéra či
fond vláken. Tato řešení mohou najít uplatnění i mimo problém paralelního řazení.

Snad jedinou nevýhodou pro využitelnost výsledků je, že práce nebyla psána v anglickém jazyce (ačkoliv mám dojem, že by
autorka s anglickou verzí neměla problém). Prezentace této práce najde určitě uplatnění i např. formou konferenčního
příspěvku či časopiseckého článku, který bude takto obtížněji vznikat přepsem z českého textu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
K aktivitě a samostatnosti autorky nemám naprosto žádné výhrady.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Práci prakticky není co vytknout. Zabývá se nelehkým problémem, dosažené výsledky jsou vynikající a mají velký potenciál
pro budoucí uplatnění. Vlastní text i implementace jsou po všech stránkách zpracovány v nadstandardní kvalitě s minimem
prakticky zanedbatelných nedostatků.

Podpis vedoucího práce:


