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Průběh obhajoby: 

Obhajobu vedl profesor Žára v roli zastupujícího předsedy, protože nominovaný předseda komise, docent 

Křivánek, se nemohl dostavit z důvodu náhlé zdravotní indispozice. Zastupující předseda komise zahájil 

obhajobu prohlášením, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, a krátce představil uchazeče. 

Poté školitel přečetl své vyjádření ke osobě uchazeče a předložené práci. Uchazeč následně prezentoval 

hlavní výsledky své práce – vývoj systému pro interaktivní zpracování 3D obrazových dat a jeho aplikaci 

zejména pro medicínské účely. Dílčí výsledky zahrnují algoritmy pro segmentaci obrazů, transformace, a 

odstraňování šumu, které jsou optimalizované pro běh na paralelních architekturách jako třeba grafické 

karty (GPU). Po prezentaci uchazeče byly přečteny posudky, ve kterých oba oponenti na závěr konstatují, 

že uchazeč prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat, a doporučují udělení titulu Ph.D. Během 

diskuze uchazeč zodpověděl všechny dotazy oponentů a členů komise. Po diskuzi obhajoba pokračovala 

neveřejnou částí, kde se komise shodla, že uchazeč dostatečně rozšířil a doplnil práci na základě 

připomínek oponentů a členů komise z předchozí neúspěšné obhajoby. Na základě výsledků hlasování 

zvednutím rukou RDSO 4I2 uděluje RNDr. Janu Kolomazníkovi titul Ph.D. 
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Počet publikací: 5 recenzovaných, 1 ostatních, 1 ve recenzním řízení 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 9 

Počet přítomných členů: 6 

Odevzdáno hlasů kladných: 6 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 

Podpis předsedy nebo místopředsedy komise: 

 

Podpis jednoho dalšího člena komise: 

 


