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Autor se v habilitační práci zaměřil na principy a využití digitálních technologií a 3D tisku 

v zubním lékařství.  Tato problematika je v současné době světové pandemie a rostoucí 

ekonomické, společenské a populační krize velmi aktuální. Díky digitálním postupům dochází 

k minimalizaci návštěv pacienta, práci lze provádět rychleji a přesněji, nejsou tedy nutné 

opakované návštěvy pacienta. Dochází ke zvýšení bezpečnosti a k lepší prevenci křížové 

kontaminace. Nástroje umělé inteligence jsou při diagnostice zubního kazu z periferních 

rentgenových snímků mnohem výkonnější a konzistentnější, jsou trénovány na obrovském 

množství digitálních obrazů a vedeny zkušenými dentisty k rozhodování. 3D tisk disponuje 

do budoucna velkým potenciálem a těší se rostoucímu zájmu napříč všemi obory 

stomatologie, včetně maxilofaciální chirurgie. V konečném důsledku vede digitalizace k lepší 

efektivitě a ziskovosti pracoviště. Proto bych rád už v úvodu oponentského posudku vysoce 

ocenil myšlenku a cíl této habilitační práce. 

Předkládaná práce má 173 stran a je členěna do 5 kapitol včetně závěru a seznamu 

literárních zdrojů. Došlo ale k posunu číslování kapitol, chybí kapitola č.4. Jednotlivé části 

habilitační práce jsou přehledně označeny s logickou návazností. Druhá kapitola je členěna 

na dalších 7 podkapitol. Velmi názornou dokumentací publikační činnosti autora je zařazení 

pěti vybraných monotématických prací. Odborný text a výsledky práce jsou výborně 

dokumentovány 78 obrázky, v textu však postrádám jejich pořadový souhrn. Seznam 

literárních pramenů obsahuje dostatečné množství 95 publikací. Tyto však nejsou v souhrnu 

označeny číselně a v textu jsou odkazy pouze na jména autorů. Pak vzniká trochu 

nepřehlednost v odkazech na konkrétní literární zdroje u více publikací jednoho autora. 

 

Cíle habilitační práce: 

 

Hlavním cílem předložené habilitační práce bylo komplexně představit digitalizaci, umělou 

inteligenci a 3D tisk, jejich vzájemné propojení a využití v klinické praxi. Tato habilitační 

práce představuje souhrn výzkumné aktivity autora, která přinesla výsledky nejen v rovině 

experimentální, ale také konkrétní možnosti využití v rámci ortodontické diagnostiky, 

hodnocení průběhu a výsledků ortodontické léčby a stanovení algoritmu v aplikacích forenzní 

stomatologie.   



Obecná část:  

V úvodní části je podrobně popsána historie a implementace 3D tisku a digitalizace v zubním 

lékařství na Lékařské fakulte UK v Bratislavě. Další kapitola je věnována podrobnému popisu 

digitální 3D diagnostiky, pokročilé 3D diagnostiky obličeje, umělé inteligence a 3D tisku 

v zubním lékařství a také analýzy, simulace a 3D tisku ve forenzní stomatologii. 

 
Vlastní práce, materiál a metodika: 
 
Vlastní práce vychází z vlastního výzkumu autora a představuje nové postupy v rámci 

forenzní stomatologie a klinické aplikace 3D tisku v zubním lékařství. Zaměřuje se na 

moderní technologie identifikace zemřelých osob na základě specifik v dutině ústní. Napříč 

obory zubního lékařství interpretuje vlastní zkušenosti využití 3D tisku. Nelze opomenout 

osobní přístup autora při využití moderních digitálních technologií ve výuce studentů. 

 

Dosažené výsledky: 

 

Dosaženými výsledky autor otevřel bránu k poznání Digitalizace, umělé inteligence a 3D 

tisku v zubním lékařství. Jeho práce není jenom stavební kamenem, ale má i nadčasový 

význam pro budoucí trend vývoje všech oborů. Digitální technologie by nám měly podat 

pomocnou ruku, nemusíme se jich obávat a v zásadě je odmítat. Musíme se však mít na 

pozoru. V nepravých rukou mohou být zneužitelné a v rovině praktické nesmíme spoléhat na 

automatizmus a pomyslnou dokonalost. Role zubního lékaře a jeho osobního kontaktu s 

pacientem musí být vždy zásadní a vedoucí.    

 
 

Dotazy na autora:  Jaké jsou Vaše zkušenosti s 3D plánováním rekonstrukčních  

                                 výkonů v maxilofaciální chirurgii? 

                                 

Závěrečné vyjádření:  

 

Mohu konstatovat, že MUDr. Andrej Thurzo, Ph.D., MPH., MHA splnil požadavky kladené na 

habilitační práci v oboru „zubné lekárstvo“. Proto doporučuji vědecké radě lékařské fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě přijmout předloženou habilitační práci k obhajobě a 

navrhuji udělení akademického titulu docent v oboru zubní lékařství. 

 

 

V Olomouci dne 30. 3. 2022  

                                                                                doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph. D. 


