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Téma práce
Doktorand se během celé doby práce na KSVI zabýval zpracováním lékařských 3D dat. Již jako 
diplomovou práci zpracoval téma „Segmentace a odhad hustoty ve stehennim kloubu“, se kterým 
vyhrál ve své kategorii soutěž Diplomová práce roku 2008. Jako téma disertačního projektu si zvolil
obtížnou úlohu segmentace tenkého střeva z tomografických snímků. Bylo to jedno z témat, které 
nám navrhnul MUDr. Martin Horák z FN Na Bulovce (později Nemocnice Na Homolce), motivací 
bylo ulehčit kvalitativní i kvantitativní diagnostiku Crohnovy nemoci. Jan s Fakultní nemocnicí Na 
Bulovce dlouhodobě spolupracoval, byla to tedy přirozená volba.

Po zadání disertačního tématu začal doktorand systematicky na úkolu pracovat, spolupracoval 
s MUDr. Horákem (FN Na Bulovce a Nemocnice Na Homolce) a MUDr. Vaculíkem (FN Na 
Bulovce), seznámil se s CT enterografií, získal reálná data, identifikoval nejobtížnější problémy 
automatické segmentace střeva a pracoval na jejich řešení. Ukázalo se, že jednou z největších 
překážek [polo]automatického zpracování obrazu břišní dutiny je veliké množství šumu, které 
pramení z nutnosti snímat tenké CT řezy nutné pro dostatečné prostorové rozlišení. Nalezené 
efektivní řešení používající výpočetní síly GPU bylo samostatně publikováno jako obecný 
odšumovací algoritmus pro CT data (IMAGAPP 2011). Navazující watershed-segmentace lumenu 
střeva byla navržena tak, že je schopná využít statistických vlastností konkrétního datasetu, podle 
potřeby se může na každém konkrétním souboru spustit adaptační/učící-se fáze. Protože bylo 
hlavním cílem pomoci při diagnóze Crohnovy nemoci, bylo potřeba statisticky podchytit jak lumen 
střeva (homogenizovaný při CT enterografii), tak střevní stěnu, jejíž tloušťku vyšetřování sleduje. 
Segmentace byla tak úspěšná, že již na ni bylo možné navázat automatickým sledováním průběhu 
tenkého střeva. I zde se vyskytují mnohé komplikace geometrického i topologického rázu, autor se 
s nimi dokázal vypořádat a jeho automatický tracker bývá schopný bez pomoci operátora 
vysledovat až desítky centimetrů souvislého průběhu střevního lumenu. Ve finále pak doktorand 
zpracoval názornou visualizaci tloušťky střevní stěny, kde může lékař snadněji identifikovat 
problematická místa. Dílčí výsledky Jana Horáčka byly publikovány, možná kromě finální grafické 
visualizace. Funkčnost algoritmů byla testována na desítkách reálných CT datasetů s proměnlivou 
kvalitou.

Předložená disertace shrnuje celou práci na projektu podpory diagnostiky tenkého střeva. Od 
získávání dat, přes jejich odšumování, segmantaci, trasování střeva i visualizaci tloušťky střevní 
stěny. Jednotlivé partie jsou doprovázeny použitou teorií, nově navržené postupy jsou dostatečně 
podorobně vysvětleny a doprovozeny ukázkami výsledků a příp. diskusí nebo dokonce optimalizací
parametrů použitých algoritmů. Pokud to považoval za vhodné, doplnil autor výklad techničtějšími 
detaily (např. u GPU implementací) a/nebo konkrétními ukázkami výsledků.

Text disertační práce je psán dobrou angličtinou, je názorný a dobře strukturovaný. Je doprovázen 
příklady, grafy a ilustracemi uváděných metod i dosažených výsledků. Většina hlavních kapitol 
(2 Denoising volumetric data on GPU, 3 Processing CT enterography using watershed 
segmentation, 4 Tracking of intestinal segments) je opatřena samostatnými shrnutími a diskusemi. 
V závěru práce jsou výsledky názorně shrnuty ještě jednou, spolu s celkovým schématem 
implementace (workflow diagram) a s podrobnou diskusí chování algoritmů na více než třiceti 
testovaných datasetech.



Originální příspěvek autora
Za nejvýznamnější z příspěvků doktoranda považuji:

• efektivní implementaci odšumování CT dat, zejména při použití tenkých řezů
• segmentace a sledování lumenu a stěn tenkého střeva, algoritmy schopné se statisticky 

přizpůsobit parametrům konkrétního datasetu
• algoritmy byly implementovány jako téměř automatické (bezzásahové), což umožňuje 

využít efektivně čas obsluhy
• byl pokryt celý postup zpracování dat, na začátku jsou CT soubory, na konci visualizace 

tloušťky střevní stěny

Publikace

Doktorand publikoval nejdůležitější výsledky své práce na mezinárodních konferencích, např. MVA
2009, CGIM 2010, IMAGAPP 2011, DICTA 2015 – vše jako první autor. U několika dalších 
publikací je vedlejším spoluautorem.

Granty

Jan Horáček žádal úspěšně o financování svého výzkumu u Grantové agentury UK, získal dvouletý 
grant GAUK 121409 „Segmentation and support for computer aided diagnosis of small intestine 
from abdominal CT scans“. Grant byl úspěšně zakončen v roce 2010.

Další činnost
Jan Horáček byl celou dobu pobytu na katedře KSVI užitečným členem grafické skupiny, vedl 
úspěšně šest bakalářských a diplomových prací. Dále pomáhal s výukou Počítačové grafiky I (jedna
kompletní zápočtová úloha) a byl spolu-přednášejícím předmětu NPGR019 „Hardware pro 
počítačovou grafiku“ (cca 40% semestru, prezentace, přednášky i cvičení).

Doktorand již v průběhu studia pracoval v oboru jako vývojář algoritmů pro zpracování obrazu, 
realtime rendering a 3D visualizace: Laboratory Imaging s.r.o. Praha, Sárská universita 
v Saarbrückenu, Eyen SE Praha, Esperanto s.r.o. Mladá Boleslav.

Závěr
Domnívám se, že RNDr. Jan Horáček 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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