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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 

zpracování a vizualizace medicínských dat, které podporují diagnostiku na základě CT enterografie. 

Hlavní přínos uchazeče zahrnuje nové algoritmy (anebo vylepšení existujících) pro segmentaci 3D 

obrazu, sledování kontrastní látky, a odstraňování šumu, a implementace celého procesu zpracování 

obrazových dat. Následovalo vyjádření oponentů (jednoho v zastoupení) na základě jejich posudků. Oba 

dva konstatovali, že předložená práce (1) dokládá vynikající schopnost uchazeče samostatně vědecky 

pracovat a (2) je to příklad multi-disciplinárního projektu vysoké úrovně, a doporučili přijetí práce a 

udělení titulu Ph.D. Následující dotazy oponentů uchazeč přesvědčivě zodpověděl, stejně tak jako dotazy 

dalších členů komise ve volné diskusi. Byly zaměřeny především na srovnání metody CT s magnetickou 
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rezonancí, aplikaci výsledků v medicínské praxi, velikost datové sady pro testy a náročnost jejího získání, 

použitý způsob trénování klasifikátoru obrazových dat a metoda pro opravu chyb. Závěrem předseda 

komise zhodnotil průběh celé obhajoby pozitivně. Obhajoba dále pokračovala neveřejnou částí a tajným 

hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje RNDr. Janu Horáčkovi titul Ph.D. 
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