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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem BP bylo navrhnout GUI knihovnu založenou na technologiích SDL2 a OpenGL. Autor navrhnul obecnější

přístup umožňující využití i dalších technologií.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Bod 1. Chybí popis technologie OpenGL a SDL2Bod 5. V rámci práce byly implementovány demonstrační

aplikace, ale v technické zprávě chybí jakýkoli jejich popis (screenshot, popis implementace)
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 40 normostran. Chybí popis technologie OpenGL a SDL2 a popis vytvořených demonstračních aplikací. Ostatní

kapitoly jsou dostatečně obsáhlé.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Jelikož chybí popis OpenGL a SDL2, je v některých částech text

hůře pochopitelný.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Technická zpráva neobsahuje typografické chyby. Zpráva obsahuje řadu překlepů a gramatických chyb.
6. Práce s literaturou 58 b. (E)
 Seznam zdrojů odpovídá řešené problematice. Autor nepoužívá jednotné citování, některé exitující přístupy cituje

pod čarou, jiné normálně. Použitá knihovna pro vykreslování fontu "FreeType" není citována.
7. Realizační výstup 72 b. (C)
 Zdrojové kódy jsou přehledné a dostatečně komentované. Velice kladně hodnotim použití systému Doxygen pro

dokumentaci.Demonstrační aplikace fungují (android, linux) a demonstrují implementovanou knihovnu.Zdrojové
kódy neobsahují žádné README s popisem, jak aplikace zkompilovat a spustit.

8. Využitelnost výsledků
 Řešitel implementoval pouze základní prvky potřebné pro tvorbu GUI, pro reálné využití je potřeba implementovat

další prvky pro tvorbu GUI.
9. Otázky k obhajobě
 1. Uveďte popis rozhraní (interface) pro připojení knihoven2. Předveďte GUI vytvořených aplikací. 
10. Souhrnné hodnocení 62 b. uspokojivě (D)
 Student vytvořil jednoduchou multiplatformní knihovnu pro tvorbu GUI ve hrách. Realizační výstup je poměrně

kvalitní, ale technická zpráva má výrazně nižší kvalitu. Některé části chybí (bod 1 a 5 zadaní).

 

V Brně dne: 3. června 2015
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