
 

 
Telefon:    Bankovní spojení:    IČ:67985556 
266 053 111   131003527/0300    Fax: 286890378 

266 052 586   ČSOB Praha 8    e-mail utia@utia.cas.cz 
 

 
 

Posudek doktorské dizertační práce 

Název práce:  

Volumetric data processing for CT enterography 

Autor:  

RNDr. Jan Horáček 

 
Základním cílem dizertační práce RNDr. Jana Horáčka bylo vyvinout algoritmy pro zpracování dat 

z vyšetření tenkého střeva pomocí CT enterografie. Toto vyšetření je variantou počítačové 

tomografie, kdy je pomocí kontrastních látek zvýrazněn lumen a střevní stěna, aby bylo možné lépe 

diagnostikovat např. zánětlivé procesy, probíhající ve střevní stěně. Pro vyhodnocení dat (snímků) z 

CT vyšetření se standardně používá manuální postup, kdy specialista-radiolog postupně prohlíží 

jednotlivé snímky. Výhodou tohoto přístupu je, že zkušený specialista dosáhne při hodnocení 

jednotlivého snímku přesnosti, která velmi pravděpodobně přesáhne přesnost počítačového 

vyhodnocení. Nevýhodou je, že zpracování velkého počtu snímků, který je např. pro CT vyšetření 

typický, klade vysoké nároky na čas a pozornost experta a může proto trpět rozptylem výsledků a 

navíc se stává nákladným. 

Alternativou výše zmíněného manuálního přístupu je počítačové zpracování dat. To zahrnuje řadu 

operací, počínaje potlačením šumu snímků, a jejich segmentací, přes sledování průběhu tenkého 

střeva, až po vizualizaci výsledků, přičemž je nutno uvažovat, že se jedná o data silně zašuměná, 

s nízkým kontrastem a tedy s obtížnou segmentací objektů zájmů.  

Toto je oblast, ve které se pohybuje předložená práce. Práce se skládá celkem z osmi hlavních částí, 

ve kterých se řeší potlačení šumu snímků, segmentace snímků a vytvoření pravděpodobnostní mapy 

střevního lumenu a stěny, sledování průběhu střeva, rozvinutí střeva pro hodnocení kvality střevní 

stěny a vizualizace průběhu střeva.  

V části věnované potlačení šumu se autor zaměřil na tzv. non-local means (NLM) metodu a její 

urychlení. Tato část mne osobně velmi zaujala – NLM je v současné v současné době jednou 

z nejpopulárnějších a nejkvalitnějších metod pro potlačení šumu, používanou v řadě oblastí včetně 

např. zpracování obrazu v  mikroskopii. Výpočetní náročnost je přitom známou nevýhodou této 

metody. Autorova implementace metody na GPU a její podrobná výkonnostní analýza proto 

představuje jeden z významných přínosů této práce. Rád bych vyzdvihl, že autor metodu NLM použil 

v kontextu, kde, i když se nejedná o výpočty v reálném čase, je rychlost výpočtu a tedy prodleva, se 

kterou lékař obdrží zpracované výsledky, jedním z podstatných faktorů. 

Zajímavým řešením je de-facto dvoustupňová segmentace snímků, kdy je nejdříve použita 

watershed segmentace pro vyčlenění oblastí, na kterých bude probíhat přesná segmentace lumenu 
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a střevní stěny. Tím autor opět redukuje výpočetní náročnost celého řetězce. Velmi kvalitním 

způsobem je pojednán výběr příznaků (features) pro segmentaci. V práci je podrobně analyzován 

význam jednotlivých zvolených příznaků pro kvalitu výsledné segmentace střevní stěny a lumenu. 

Důležitý původní přínos představuje navržená metoda sledování (tracking) průběhu střeva. To 

představuje, ve srovnání s kapslovou endoskopií coby alternativou, zcela nový druh informace, 

poskytnuté lékaři. V případě kapslové endoskopie se typicky zaznamenává pouze obraz, i když lze 

najít reference, popisující použití elektromagnetického sledovače polohy (trackeru) pro lokalizaci 

kapsle. V předložené práci je prezentován původní algoritmus, s jehož pomocí je průběh střeva 

odhadován výhradně z informace, obsažené v CT snímcích, tedy bez použití přídavného zařízení. 

Konečně, rád bych vyzdvihl autorův komplexní přístup k problematice: to, že se nezaměřuje pouze 

na jednu vybranou část zpracování CT snímků, ale originálním způsobem řeší celý řetězec od 

předzpracování vstupních dat až po vizualizaci výsledků, přičemž v každém kroku analyzuje jak 

přesnost navrženého přístupu, tak rychlost zpracování při použití dané metody, a usiluje o 

maximální automatizaci celého procesu. Z toho pohledu pokládám jeho práci za ojedinělou a velmi 

přínosnou. 

Formální stránka práce: práce je napsaná v anglickém jazyce, velmi kvalitním a čtivým jazykem. 

Její rozsah je 125 stran včetně formálních náležitostí (seznamu literatury, příloh, atd.). Samotný text 

práce na 91 straně je rozdělen do 8 kapitol s přehlednou strukturou. Práce obsahuje 82 obrázků 

v textu a 14 obrázků v příloze a 12 tabulek. Práce se odkazuje na 70 literárních pramenů, z velké 

části jde o publikace z posledních 10 let, které pokrývají důležité základní publikace v příslušných 

oblastech.  

V některých místech lze eventuálně polemizovat s volbou formulace (např. v sekci 3.11, kde bych 

místo termínu „other work“ použil spíše „State of the art“). U některých grafů (např. Obr. 2.3) chybí 

popisy os, příp. jsou obtížně čitelné. Tyto drobnosti však pokládám za zanedbatelné a nijak 

nesnižující celkově velmi pozitivní vyznění práce jak po formální, tak po obsahové stránce. 

Publikační činnost autora mohu posoudit pouze podle jeho prací, obsažených ve výše 

zmíněných referencích. Ty obsahují sedm odkazů na konferenční příspěvky, u kterých je 

v autorském týmu, vesměs na konferencích s mezinárodní účastí. U čtyř příspěvků je uveden jako 

první autor. Je bezpochyby škoda, že se autor doposud nepokusil publikovat svou práci v odborném 

časopise, domnívám se, že její kvalita by k tomu opravňovala. 

V závěru svého oponentského posudku konstatuji, že předložená práce RNDr. Jana Horáčka splňuje 

požadavky, kladené na úroveň dizertačních prací a plně prokazuje předpoklady autora 

k samostatné tvůrčí práci. 

 

Při obhajobě práce bych rád předložil následující dotazy: 

 Pro enterografii se používá i vyšetření pomocí magnetické rezonance. Bylo by možné 

přístup, navržený ve Vaší práci, použít i v tomto případě? 

 Je možné srovnat přesnost Vámi navržené metody s výsledky, dosažitelnými při 

počítačovém zpracování dat z kapslové endoskopie, pokud jde o přesnost detekce 

zánětlivých změn či jiných patologií, jejich lokalizaci, příp. jiná kritéria? 
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 Ve Vaší práci používáte pro akceleraci výpočtů GPU. Můžete posoudit možnost alternativní 

implementace pomocí clusteru pracovních stanic – např. rozprostření výpočtu v síti 

nemocničních počítačů? 

 Str. 36, 1. odst, věta „In an optimal case (without any noise, with good distention and 

contrast saturation) that would be enough to segment the lumen completely in one region 

and a healthy wall should have a thicknes of approximately one region as well.“ Může autor 

ozřejmit, co je myšleno formulací „healthy wall should have a thicknes of approximately one 

region“? 

 

 

V Praze dne 4. 4. 2017 

 

 

 

Dr. Ing. Jan Schier 


