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Téma a obsah práce
Doktorand se během celé doby práce na KSVI zabýval zpracováním lékařských 3D dat. Již 
diplomovou práci měl na lékařské téma „Segmentace orgánů“, úspěšně ji obhájil v roce 2009. 
Potom nastoupil na doktorské studium s ideou pracovat na urychlování běžných postupů 
(segmentace a visualizace objemových dat) až k hranicím interaktivity. To umožňuje uživatelům 
soustředit se na odbornou lékařskou práci a nerozptylovat se čekáním na dokončení dlouho 
trvajícího výpočtu. Máměty i data byly čerpány z aktivní spolupráce s radiologem MUDr. Martinem
Horákem (FN Na Bulovce, později Nemocnice Na Homolce) a ze spolupráce s FN Motol (MUDr. 
Rastislav Hromádka).

Po zadání disertačního tématu začal doktorand systematicky na úkolu pracovat, spolupracoval 
s MUDr. Horákem a MUDr. Hromádkou, získal objemová data (zejména břišní dutiny) a věnoval se
postupně jednotlivým fázím jejich zpracování. Nejvýznamnější kroky takového postupu jsou: 
předzpracování voxelů (redukce šumu), asistovaná rychlá segmentace orgánů a visualizace 
výsledků v reálném čase. Ve všech těchto fázích se doktorand snažil maximálně urychlit výpočet a 
využít moderních GPU architektor, což nakonec vedlo i k zavedení nových formalismů (rozšířené 
celulární automaty vhodné pro GPU výpočet) a vývoji univerzální knihovny CUGIP pro elegantní a
rychlé implementace nových algoritmů s použitím nejmodernějších vlastností jazyka C++ a 
prostředí CUDA.

Při implementaci segmentace založené na hledání minimálního řezu v grafu bylo dosaženo i na 
obecnějších grafech velké efektivity, srovnatelné s vysoce specializovanou implementací GridCut 
(omezené tím, že graf musí mít topologii mřížky). Všechny implementace byly vyvíjeny pro 
nejmodernější GPU architektury a byly intenzivně testovány a porovnávány s existujícími 
standardy. Některé algoritmy se již roky úspěšně používají v komerční praxi v soukromé 
společnosti, pro kterou Jan Kolomazník pracuje.

I ve fázi visualizace přispěl doktorand malým vylepšením: zobecněním přechodové funkce, která se
hodí pro zvýraznění objektů specifických tvarů.

Text disertační práce je psán slušnou angličtinou, je názorný a dobře strukturovaný. Je doprovázen 
příklady, grafy a ilustracemi uváděných metod i dosažených výsledků. Nové definice a tvrzení jsou 
zavedeny dostatečně formálně, občas i s doprovodnými důkazy. Hlavních kapitoly (1 GPU 
Architecture, 2 Voxel Data Preprocessing, 3 Transfer Functions, 4 Cellular Automata and Watershed
Transformation, 5 Minimal Graph-cut in CUDA a 6 Statistical Models) jsou opatřeny samostatnými
shrnutími a diskusemi. V závěru práce je projekt shrnutý ještě jednou (7 Complete Workflow) 
včetně celkového blokového diagramu rychlého zpracování objemových dat.

Implementovaná knihovna CUGIP je sice podrobně popsána v první kapitole, podpůrné webové 
stránky (odkazované v disertaci) však obsahují další detaily, které nebylo vhodné tisknout: 
kompletní veřejnou GIT repository a vygenerovanou referenční dokumentaci.

Originální příspěvek autora
Za nejvýznamnější z příspěvků doktoranda považuji:

• návrh a implementaci knihovny CUGIP pro efektivní programování algoritmů pro práci 
s rastrovými daty v prostředí CUDA. Síla knihovny je poté ukázána na několika příkladech 



(jednotlivé fáze zpracování objemových dat)
• byl navržen a implementován formalismus celulárních automatů pro rastrové výpočty. Po 

reformulaci mnohých klasických postupů ze zpracování obrazu/objemu tak může být jejich 
implementace na GPU snadnější a spolehlivější

• interaktivní implementace graph-cut algoritmu založeného na myšlence „push-relabel“ 
s úpravou pro masivní paralelismus (CUDA). Bylo potřeba upravit některé podmínky a 
algoritmus podrobě otestovat – zdá se, že pracuje velmi efektivně. K inicializaci parametrů 
interaktivní segmentace se používají v práci navržené statistické modely

• visualizace objemových dat byla obohacena o zobecněnou přechodovou funkci umožňující 
zvýraznit specifické tvary objektů a struktur

• celkový postup zpracování objemových dat je dostatečně rychlý, segmentační část efektivně 
využívá zásahů operátora, lze si představit, že tak bude možnost segmentovat interaktivně a 
přesně většinu běžných orgánů v těle

Publikace

Doktorand publikoval nejdůležitější výsledky své práce na mezinárodních konferencích, WSCG 
2012 a VISIGRAPP 2015 – jako první autor. U několika dalších publikací je vedlejším 
spoluautorem.

Granty

Jan Kolomazník žádal úspěšně o financování svého výzkumu u Grantové agentury UK, získal 
tříletý grant GAUK 355311 „MedV4D - framework for medical application developement“. Grant 
byl úspěšně zakončen v roce 2013.

Další činnost
Jan Kolomazník byl celou dobu pobytu na katedře KSVI užitečným členem grafické skupiny, vedl 
úspěšně čtyři bakalářské a diplomové práce. Dále pomáhal s výukou Počítačové grafiky I (několik 
kompletních zápočtových úloh) a měl na starosti fotografickou techniku na našem pracovišti.

Doktorand již v průběhu studia pracoval v oboru jako vývojář algoritmů pro zpracování obrazu a 
práci s objemovými daty: Laboratory Imaging s.r.o. Praha, Salsita Software Praha, Eyen SE Praha.

Závěr
Domnívám se, že RNDr. Jan Kolomaznik ukázal, že dokáže samostatně vědecky pracovat, přinášet 
nové myšlenky, převádět je efektivně do praxe a publikovat. Doporučuji, aby mu byl udělen titul 
PhD.
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