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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:
Odevzdaná práce byla oproti minulé verzi velmi výrazně vylepšena. Prakticky veškeré nedostatky byly odstraněny a nyní
práce dostatečně naplňuje své cíle. Autorovi se pouze nepodařilo navrhnout algoritmy a implementovat je tak, aby se
výkonem a efektivitou přiblížily alternativním testovaným řešením (knihovnám Eigen a Intel MKL).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (B)
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 poměrně dobře čitelná, jednotlivé prezentované myšlenky na sebe navazují a dohromady tvoří jednotný logický
celek. K obsahové a formální stránce ale mám následující připomínky:

- Introduction: "Matrices ... are used as storage formats in computer science." - Matice nejsou používány jako úložné
formáty. Matice jsou ukládány v paměti v úložných formátech.
- Pojem "element" se nesprávně používá pro nenulový prvek matice, což je zavádějící. Matice o m řádcích a n sloupcích má
vždy m*n elementů (prvků), z nichž některé jsou nulové a některé nenulové. Pokud máme na mysli pouze ty nenulové, je
potřeba používat pojem "nonzero element(s)".
- Sekce 3.1.2.1: "Unfortunately, the multiplication between sparse and dense matrices is too different from my
implementation to provide any useful data." - Toto tvrzení by mělo být zdůvodněno!
- Sekce 3.3.3 - "when storing non-existing values it reaches O(n)" - pokud se zde hovoří o datové struktuře std::vector, tak to
není pravda. Amortizovaná složitost přidání nového prvku je O(1). K realokaci dochází pouze ve velmi omezeném množství
případů.
- Figure 4.2: Podle textu a popisu grafu je měřena závislost na proměnné hustotě, popis osy x tomu ale neodpovídá.

- Abstrakt: "multiplication of sparse matrix with sparse matrix" - chybí členy (of a sparse matrix with a sparse matrix).
- Introduction: "Matrices are one..." - chybí odsazení prvního řádku v odstavci. Tento problém se objevuje častěji (např. hned
poté v sekci 1.1).
- V seznamech (odrážky) chybí čárky a tečky na konci. Pokud je seznam součástí jedné věty, musí byt jednotlivé prvky
odděleny čárkou. Pokud se jedná o samostatné věty, tak zakončeny tečkou. Zde není často použita ani jedna varianta
(příklad: sekce 1.3).
- Citační reference by měly být součástí věty, alespoň je to v praxi standardní (nikdy jsem neviděl opak kromě závěrečných
prací FITu, kde je tato forma poměrně častá). Příklad: sekce 1.7.3, citační reference "[19]", která takto "visí ve vzduchu".
- Sekce 2.2.2 - první řádek přesahuje šířku textu.
- Na rozdíl od pojmu "in parallel", pojem "in sequence" se standardně nepoužívá. Lepší varianty jsou "sequential",
"sequentially", "single-threaded", apod.
- Sekce 3.3.2: "however, in some there is" - "However" a v té větě asi něco chybí. In some what?

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)
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:
Zdrojové kódy v jazyce C++ jsou v pořádku. Pouze bych doporučoval trochu více využívat kontejnery či chytré ukazatele kvůli
tzv. RAII principu, který výrazně zvyšuje bezpečnost programů v případě výjimek. Např. manuální formy výrazů new a delete
se v C++ už dnes prakticky nepoužívají (až na výjimečné případy). Rovněž by občas neškodilo doplnit kód komentáři, např. na
úrovni API (hlavičkových souborů).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

70 (C)

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:
Výsledky práce jsou zajímavé a určitě mohou najít využití v oblasti studia a zkoumání paralelního (více-vláknového) násobení
řídkých matic. Škoda jen, že autor nepoužil v experimentech více reálných matic z veřejně dostupných kolekcí. Takovéto
matice se totiž svými strukturálními vlastnostmi velmi liší podle oblasti, ze které vzešly, a díky tomu se pro ně algoritmy
násobení mohou chovat velmi odlišně. Navíc, v praxi dnes více-jádrové výpočetní servery a pracovní stanice osazeny typicky
velkým množstvím operační paměti (řádově desítky až stovky GB), čili se v nich může pracovat s poměrně velkými řídkými
maticemi. Zde ale byly zvoleny z této perspektivy jen velmi malé matice; ta větší měla jen cca. 1,1 milionu nenulových prvků.
Takto malé matice se navíc i mohou vejít do cache pamětí procesorů a při práci s maticemi, které toto nesplní, se algoritmy
mohou chovat trochu jinak (např. škálovatelnost narazí limit daný paměťovou propustností).

Ohledně slabého výkonu navržených řešení v porovnání s existujícími knihovnami — neberu to jako velký nedostatek, i když
rozdíly jsou velmi výrazné. Přeci jen nelze od bakalářské práce očekávat výsledky porovnatelné s mnoho let vyvíjenými
knihovnami s rozsáhlou uživatelskou základnou. Takto může práce sloužit jako dobrý "odrazový můstek" pro zkoumání
dalších vylepšení. K tomu by se ale hodilo zjistit příčiny oněch výkonnostních rozdílů, a ty v práci popsány nejsou. Ačkoliv
např. u knihovny MKL není dostupný zdrojový kód, existuje mnoho nástrojů pro zkoumání výkonu (především profilery či
různé "performance counters" procesorů). Osobně vidím trochu problém ve využívání datových struktur "map", které jsou
implementovány pomocí binárních vyhledávacích stromů a při každém přidání prvku alokují paměť na hladě, která je sdílená
všemi vlákny. Další výzkum orientovaný tímto směrem může být vhodným směrem navazujícím na tuto práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1) V sekci 2.2 autor popisuje algoritmy pro násobení matic, které se od sebe liší různou kombinací vstupních formátů. Nebylo
by lepší dělit argumenty i podle výstupního formátu? Tj. např. pokud máme násobení pro dva konkrétní vstupní formáty,
nebudou se algoritmy pro různé výstupní formáty lišit?

2) V sekci 3.1.2.1 se píše: "Unfortunately, the multiplication between sparse and dense matrices is too different from my
implementation to provide any useful data." - Prosím o podrobné zdůvodnění tohoto tvrzení.

3) V abstraktu se uvádí: "comparison of results with calculated expectations". Co se myslí tím "calculated expectations"?
Nějaký model chování? Kde se ono porovnání v práci vyskytuje?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

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:
Celkově se práce zabývá poměrně netriviálním tématem a její přepracovaná verze je výrazně kvalitnější. Autor se sice
nedokázal přiblížit k výkonu existujících řešení, ale na druhou stranu je nutno podotknout, že zadání bylo poměrně obsáhlé a
jít do větších detailů u každého navrženého algoritmu by již přesahovalo možnosti jedné závěrečné práce. Po obsahové a
formální stránce je práce standardní, nedostatky nejsou úplně zásadního charakteru, na druhou stranu není práce svoji
kvalitou ani výrazně nad průměrem.

Podpis oponenta práce:


