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obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 

podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 

Univerzita Karlova  

Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Název práce: Interactive Processing of Volumetric Data 

 

Jazyk práce: angličtina 

 

Jméno studenta/studentky: RNDr. Jan Kolomazník 

 

Studijní program: Informatika 

 

Studijní obor: 4I2 Softwarové systémy 

 

Školitel: RNDr. Josef Pelikán – KSVI MFF UK 

 

Oponenti: Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, Ph.D. – Univerzita Komenského v Bratislavě (přítomen) 

       Ing. Petr Dokládal, Ph.D. – Ecole des Mines de Paris (přítomen) 

 

Členové komise: Doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D (předseda) – KDSS MFF UK (přítomen) 

       Doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (místopředseda) – KSVI MFF UK (přítomen) 

       Prof. Ing. Jiří Žára, CSc. – FEL ČVUT (přítomen) 

       Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – KSI MFF UK (přítomen) 

       Doc. Alexander Wilkie, Dr. – KSVI MFF UK (přítomen) 

       RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. – KDSS MFF UK (přítomen) 

       RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. – ÚTIA AV ČR (přítomna) 

       Ing. Filip Šroubek, Ph.D. – ÚTIA AV ČR (přítomen) 

       RNDr. David Hoksza, Ph.D. – KSI MFF UK (nepřítomen) 

       RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. – KSI MFF UK (přítomen) 

       Ing. Petr Felkel, Ph.D. – FEL ČVUT (přítomen) 

 

 

Datum obhajoby: 12. května 2017 

 

Průběh obhajoby: 

Předseda komise zahájil obhajobu prohlášením, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, a 

představil uchazeče. Poté školitel přečetl své vyjádření k osobě uchazeče a k předložené práci, v jehož 

závěru doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč pak prezentoval hlavní výsledky své práce v oblasti 

interaktivního zpracování 3D obrazových dat zejména pro medicínské účely. Výsledky zahrnují algoritmy 

pro segmentaci obrazů, různé transformace (tvaru a velikosti), a odstraňování šumu, které jsou 

optimalizované pro běh na paralelních architekturách jako třeba grafické karty (GPU). Pro vyjádření 

algoritmů uchazeč použil formalismus založený na buněčných automatech. Následovalo vyjádření 

oponentů na základě jejich posudků. Oba dva konstatovali, že předložená práce je velmi obsáhlá, ale 

jeden z oponentů měl zásadní výhrady k rozsahu popisu a diskuze souvisejících prací v textu dizertace. 

Následující dotazy oponentů uchazeč zodpověděl, stejně tak jako dotazy dalších členů komise ve volné 

diskusi. Dotazy byly zaměřeny na implementaci buněčných automatů na GPU, omezení navržených 
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transformací a reprezentaci grafů pomocí řídkých matic. Diskuze se také vrátila k nedostatečnému 

přehledu literatury zejména pro transformaci nazývanou „watershed“. Obhajoba po diskuzi pokračovala 

neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě se komise rozhodla neudělit RNDr. Janu 

Kolomazníkovi titul Ph.D. Na závěr komise uchazeči sdělila doporučení, na které aspekty se zaměřit 

v případě jeho zájmu podat dizertační práci znovu – především rozšíření a doplnění přehledu literatury a 

souvisejících výsledků, a dále úprava textu dizertace na základě ostatních bodů v posudcích oponentů. 

 

 

 

Počet publikací: 5 recenzovaných, 1 ostatních 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 11 

Počet přítomných členů: 10 

Odevzdáno hlasů kladných: 5 

Odevzdáno hlasů neplatných: 2 

Odevzdáno hlasů záporných: 3 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
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