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Formálna stránka a úroveň spracovania habilitačnej práce 
Habilitačná práca MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH., MHA je predložená v tvrdej čiernej 
väzbe v rozsahu 169 strán. Práca je v zásade rozdelená na dve časti s celkovo, podľa obsahu 
piatimi kapitolami, 4. kapitola v mojej tlačenej verzii nie je prítomná. V prvej časti, po 
úvodnej kapitole, autor detailne popisuje prehľad problematiky v siedmych subkapitolách, 
ktoré sú následne logicky a hierarchicky ďalej členené. Komplexne rozpracoval možnosti 
digitálnej 3D diagnostiky, umelej inteligencie a inteligentných aplikácií v čeľustnej ortopédii, 
zaoberá sa problematikou 3D tlače a jej klinickej aplikácie v zubnom lekárstve, vrátane jej 
priekopníckych interdisciplinárnych aplikácií s inými medicínskymi špecializáciami a  
predstavuje aj nové postupy v oblasti forenzného zubného lekárstva. Odborný text je v tejto 
časti prehľadne vizuálne dokumentovaný 84 obrázkami, ktoré sú kombinované so schémami 
a grafmi. Druhú časť habilitačnej práce tvorí tretia až piata kapitola, kde autor prezentuje 
svojich päť najcennejších, monotematických prác, publikovaných v domácich a zahraničných 
karentových časopisoch (BLL, Applied sciences, Healthcare a jeden je v predprintovej forme 
v recenznom konaní), v ktorých autor prezentuje vlastný výskum, inovatívne postupy 
a metódy, ktoré predstavujú konkrétne vedecké výstupy v problematike digitalizácie, umelej 
inteligencie a 3D tlače. V týchto prácach je okrem iného použitá vysoko kvalitná obrazová aj 
grafická dokumentácia a štatistická analýza dosiahnutých výsledkov. V piatej kapitole autor 
sumarizuje výsledky a formuluje záver. 
Autor uvádza celkovo 94 literárnych zdrojov, pričom 47 teda 50 % z celkového počtu bolo za 
posledných päť rokov (2017-2021). Z celkového počtu 94 literárnych zdrojov bolo 72 
zahraničných, čo tvorilo 76,6 %.  
 
Pôvodnosť habilitačnej práce 
Predkladaná habilitačná práce je pôvodná, čo dokumentujú priložené vedecké práce autora. 
 
V prvej vedeckej štúdii sa autor zaoberá porovnaním digitálnej a manuálnej 
cefalometrickej analýzy na vzorke 100 analógových cefalogramov.  
Celkovým cieľom tohoto výskumu bolo porovnať konvenčnú metódu analýzy s počítačovou metódou, 
kde bolo 100 pôvodných analógových bočných cefalogramov digitalizovaných digitálnym 
fotoaparátom a analyzovaných pomocou softvéru Dolphin Imaging Software. Hypotéza bola, že 
manuálna analýza je menej presná ako digitálna.  
Prvým cieľom bolo vyhodnotiť, či je metóda digitalizácie cefalogramov digitálnym fotoaparátom 
vedecky spoľahlivá a presná a porovnať reprodukovateľnosť a spoľahlivosť manuálneho a digitálneho 
spôsobu cefalometrickej analýzy.   
Druhým cieľom bolo preskúmať na náhodných 100  pacientoch cefalogramy, či existuje  signifikantný 
rozdiel medzi  hodnotami získanými manuálnou a digitálnou analýzou.  
Pôvodný cefalogram bol analyzovaný celkovo 20-krát. Päťkrát štyrmi rôznymi lekármi. Každý 
cefalogram bol analyzovaný ručne a tiež pomocou softvéru. Disperzia vzorky bola hodnotená pre 
každú z monitorovaných cefalometrických premenných hodnôt. Normálnosť hodnôt bola štatisticky 
overená. Testovaný bol rozdiel disperzie vzoriek pomocou Morgan-Pitmanovho testu.   
Pri porovnávaní klinických meraní získaných staršou, zavedenou metódou s novšou inovatívnou 
metódou bolo potrebné preskúmať ich koreláciu. Na základe exaktných štatistických analýz bola 
autormi potvrdená hypotéza nižšej presnosti manuálnej metódy analýzy. Výsledky tiež potvrdili, že  
presnosť  metódy digitalizácie  je vedecky primeraná a digitálny fotoaparát, ak sa používa v autorom 



opísanom postupe, by mohol nahradiť skener. Výsledky ukázali, že popísaná technika digitalizácie je 
výrazne spoľahlivá na 95% úrovni. Skreslenie medzi pôvodným a digitalizovaným obrazom ukázalo 
vertikálne zväčšenie o 0,3 mm a horizontálnu redukciu o 0,1 mm. Platnosť a reprodukovateľnosť 
analýz realizovaných manuálne a digitálne bola vo vysokej vzájomnej korelácii, a preto by softvérová 
analýza mohla plne nahradiť manuálnu metódu. Rozptyl hodnôt v opakovaných meraniach bol vyšší v 
manuálnej metóde, a preto autor považuje digitálnu metódu za presnejšiu. Významná výhoda 
softvérovej cefalometrickej analýzy je rýchlosť, presnosť a  následná vedecká a klinická mobilita  
údajov, preto by mala byť zavedená do rutinnej klinickej praxe.  
  
V druhej vedeckej práci autor komplexne popisuje nový spôsob 3D modelovania 
silových ramienok v ortodoncii za pomoci analýzy konečných prvkov a 3D tlače 
biokompaktibilným materiálom.  
Cieľom tohto pôvodného výskumu bolo navrhnúť, vyrobiť a klinicky vyhodnotiť funkčný a odolný 
tvar ortodontického silového ramena pomocou  biokompatibilnej 3D tlače.  
V rámci procesu vývoja využili autori modelovací program SolidWorks, trojrozmerné tlačové 
a modelovacie prostredie. Na tlač použili biokompatibilný certifikovaný materiál v rozlíšení 100 
mikrónov, certifikovanú zubnú LT číru živicu (RS-F2-DLCL-01) triedy IIa. Nasledovali trojrozmerné 
tlačové postprocesingy, umývanie pre 3D výtlačky s izopropylalkoholom (2-propanol), tiež známym 
ako izopropanol (IPA).  
Klinické hodnotenie prebiehalo u 50 pacientov s 3D tlačeným variantom „1“ s pôvodnou geometriou 
ramena a 50 pacientov s 3D tlačeným variantom „2“ s upravenou a vylepšenou geometriou.  
Pôvodný biokompatibilný 3D tlačený variant ramena s obdĺžnikovou základňou, ktorý bol pravidelne 
používaný v klinickej praxi, trpel častými štrukturálnymi poruchami v zmysle pozdĺžneho prasknutia v 
dôsledku nedostatočnej hrúbky materiálu a účinku bočných ťahových síl.  
Autori použili program SolidWorks na úpravu pôvodnej geometrie na nový "variant II": Bol pridaný 
zárez na držanie gumičky na oboch stranách, zárez bol rozšírený a uhly boli viac zaoblené. 
Nasledovalo nastavenie  tvaru základne zo štvorca na  kruhové, aby zvýšili pevnosť v ťahu, najmä pri 
bočnom pôsobení síl.  
Autori stanovili nulovú hypotézu H0: neexistuje žiadny významný rozdiel medzi klinickým výkonom / 
vlastnosťami  navrhovaných variantov silových ramienok. 
Alternatívna hypotéza bola H1: existuje významný rozdiel medzi klinickým  výkonom jedného z 
návrhov silových ramienok. 
Štatisticky vyhodnocovali sledované parametre dvojstopovým T-testom určujúcim význam na úrovni 
5%. Vypočítaná  hodnota p dvoch bola 0,0260. Hodnota p nižšia ako 0,05 (zvyčajne ≤ 0,05) je 
štatisticky významná.  Poukazuje na silné dôkazy proti nulovej hypotéze, pretože  existuje menej ako 
5% pravdepodobnosť, že nulová hypotéza je správna. 
Výsledkom tohto výskumu založenom na analýze rozloženia stresu a modelovaní konečných prvkov, 
je, že sa autorom podarilo zvýšiť silu o 7% a znížiť stres až o 82% v odolnejšom 3D tlačenom 
biokompatibilnom silovom ramene (variant II). Potvrdilo to aj klinické hodnotenie kritických situácii 
a zlyhaní, pričom nový dizajn silového ramena mal  približne štyrikrát menej častý debonding 
a štrukturálne poškodenie (praskliny) ako variant I. 
Pri porovnaní 3D tlačených silových-ramien so v súčasnosti používanými ručne vyrobenými alebo 
prefabrikovanými silovými ramenami autori dospeli k záveru, že biokompatibilná aditívna výroba 
poskytuje riešenie mnohých častých nevýhod vyskytujúcich sa u konvenčne zhotovených power-arms. 
Aditívnou výrobou zhotovené silové ramienka majú vďaka digitálnemu intraorálnemu skenovaniu 
okrúhlejší ergonomický dizajn rešpektujúci individuálnu anatómiu pacienta, geometria 
individualizovanej základne minimalizuje riziko debondingu, priehľadná živica elimuje estetický 
hendikep.  
 
Novinka navrhovaného prístupu nespočíva len v biokompatibilnej 3D tlači intraorálneho 
čeľustnoortopedického zariadenia, ktorý nikdy predtým nebol vytlačený 3D, ale aj v spôsobe jeho 
individualizácie založenej na digitálnych intraorálnych skenoch a jeho redizajnu na základe analýzy 
konečných prvkov FEM. 

 
 



Tretia vedecká práca: Využitie pokročilých prvkov umelej inteligencie vo forenznej 
medicíne, forenznej antropológii a klinickej  anatómii  
Hlavným cieľom tejto práce bolo analyzovať a zaviesť veľmi sľubnú líniu výskumu aplikovanú na 
forenznú antropológiu a rôzne tradičné sektory forenznej medicíny.  
Hlavnými úlohami, ktoré si autori stanovili, bolo využitím umelej inteligencie a algoritmov 
konvolučnej neurónovej siete (CNN) vytvoriť automatizované systémy na stanovenie biologického 
veku, určenia pohlavia, cefalometrické analýzy, predikciu mäkkých tkanív tváre z lebky a naopak 
a predikciu vektorov rastu tváre.  
Vstupné údaje boli zo súboru 500 iCAT CBCT skenov ľudských hláv. Subjekty boli rozdelené podľa 
pohlavia, ženy / muži pomerom 6: 4, v rozmedzí od 8 do 72 rokov. Väčšina účastníkov (90%)  bola vo 
veku od 18 do 36 rokov.  
Autori tohto článku nepochybujú o tom, že 3D CNN, ako ďalší evolučný krok v pokročilej umelej 
inteligencii, bude s praktickou implementáciou zlomovým momentom v oblastiach forenznej 
medicíny, ktoré sa zaoberajú morfologickými aspektmi.  
S predpokladaným vstupom údajov ako CT alebo CBCT (DICOM) implementácia algoritmov 3D 
CNN otvára jedinečné príležitosti v oblastiach: a) Určenia biologického veku, b) Určenia pohlavia, c) 
Automatizovanej, presnej a spoľahlivej: 3D cefalometrickej analýzy mäkkých  a tvrdých tkanív tváre, 
3D predikcie mäkkých tkanív tváre z lebky a naopak, detekcie skrytých poškodení, vyhodnotenie 
asymetrie a disproporcií, d) predpovede rastu tvrdých a mäkkých  tkanív tváre, starnutia vo 
všeobecnosti, ideálnych proporcií tváre, 3D rekonštrukcie, chýbajúcich častí lebky alebo tváre a 
zubných odtlačkov na identifikáciu a porovnanie s 2D zubnými záznamami. 
Konečným limitom navrhovaných postupov pre implementáciu 3D CNN pre forenzných výskumníkov 
je fyzická a právna dostupnosť veľkých dát potrebných na školenie 3D CNN. Implementácia 
pokročilej umelej inteligencie si stále vyžaduje interdisciplinárnu a multicentrickú spoluprácu.  
Na záver autori konštatujú, že 3D CNN, ako pokročilá funkcia umelej inteligencie, zmení paradigmu 
vo všetkých oblastiach skúmaných v predkladanom dokumente. Navrhované metódy pre aplikáciu 3D 
CNN v analyzovaných konkrétnych forenzných oblastiach (stanovenie biologického veku,  určenie 
pohlavia, 3D cefalometrická analýza a predpoveď tváre z lebky), zhrnutých vo výslednej tabuľke, 
môžu byť použité ako počiatočná príručka.  Forenzné 3D rekonštrukcie využívajúce umelú 
inteligenciu budú novými a v praxi použiteľnými metódami. 
Výstupom tohoto článku je výsledná praktická koncepcia – možný pracovný postup užitočný pre 
každého forenzného experta, ktorý má záujem o implementáciu tejto pokročilej funkcie umelej 
inteligencie.  
 
Štvrtá vedecká práca opisuje inteligentnú mobilnú aplikáciu navrhnutú autorom po jej 
prvom upgrade ako formy umelej inteligencie s klinickým vyhodnotením pomocou 
Dental monitoringu.  
Tento výskumný dokument sa zameriava na hodnotenie vplyvu počítačového učenia (CBL), 
algoritmov rozhodovacieho stromu (DTA) a ďalších vylepšení počítačového učenia existujúcej 
mobilnej aplikácie.   
Mobilná aplikácia StrojCHECK® je bezplatná inteligentná aplikácia pre čeľustných ortopédov a ich 
pacientov. Zhromažďuje  údaje o pacientoch a pomáha budovať správnu rutinu najmä počas prvých 
120 dní liečby. Aplikácia bola pôvodne navrhnutá v roku 2015 autorom predkladanej habilitačnej 
práce.  
Hlavným cieľom tejto výskumnej práce bolo vyhodnotiť klinický vplyv realizácie rozhodovacích 
procesov na existujúcu aplikáciu zdravotnej starostlivosti – na ortodontickú liečbu. Sekundárnym 
cieľom bolo použiť systém umelej inteligencie (Dental Monitoring) na vyhodnotenie klinickej situácie 
vo vysokej frekvencii stanovenej na videoskenoch  pacientov. 
Hlavným záverom  tohto výskumu je, že implementácia rozhodovacích  procesov nie je  len prvým 
krokom k sofistikovanejším modelom optimalizácie rozhodovania o strojovom učení, ale aj už 
účinným vylepšením existujúcej aplikácie. Tento záver je založený na výsledkoch tohto výskumu, 
pretože vo všetkých pároch monitorovaných premenných bolo autormi  pozorované významné 
zlepšenie s výnimkou hodnotenia AI (umelej inteligencie) klinického sledovania liečby pomocou 
priesvitných vyrovnávačov u mužov. 



 
Používanie tele-ortodoncie ako je Dentálny monitoring umožnilo autorom monitorovať stav pacientov 
počas lockdownov, znížiť náklady a obmedziť priamy kontakt, keď to nebolo potrebné a zároveň sa 
týmito prostriedkami znížilo riziko šírenia ochorenia Covid-19. 
 
Piata publikácia:  Nový hybridný liečebný prístup pri prípadoch s druhou Anglovou 
triedou pomocou 3D tlačených biokompatibilných distalizérov.  
 
Cieľom tohto výskumného dokumentu bolo zaviesť novú metódu hybridného čeľustnoortopedického 
distalizačného ošetrenia maloklúzie triedy II pomocou 3D tlačeného biokompatibilného 
personalizovaného distalizéra. Autor komplexne vysvetľuje 3D navrhovanie, tlač a klinickú aplikáciu 
individualizovanej biokompatibilnej zdravotníckej pomôcky určenej na ortodontickú distalizáciu 
zubov. Porovnáva takýto distalizér vyrobený z dvoch rôznych biokompatibilných fotopolymérov 
(bieleho a priehľadného).  Hodnotí ich klinický účinok a tiež estetické vnímanie pacientov. Klinická 
časť zahŕňa porovnanie  debondingu  liečby na súbore 12 kompletných čeľustnoortopedických ošetrení 
s jednostrannou maloklúziou triedy II riadenou hybridným prístupom (CAT-Invisalign s 3D tlačeným 
distalátorom). Práca ponúka aj porovnanie s konvenčnými prefabrikovanými alternatívami.  
Terciárnym cieľom bolo preskúmať preferencie pacientov po ukončení liečby buď bielym alebo čírym 
(priehľadným) materiálom. Iba dvaja pacienti z celkového počtu 12 pacientov (16,7%) uprednostnili 
bielu živicu pred priehľadnou živicou.  
Autor tiež konštatuje, že interpretácia výsledkov testov by bola štatisticky lepšia pri väčšom súbore 
údajov; čas potrebný na takúto rozsiahlu liečbu v kombinácii kritérií klinického výberu (jednostranná 
distalizácia) by si však vyžadoval oveľa viac rokov pozorovania. 
Tento článok predstavuje novú inovatívnu metódu personalizovanej ortodontickej liečby, ktorá nebola 
doposiaľ nikde publikovaná.   
Z hľadiska mimoriadnej personalizácie intraorálnych zariadení s biokompatibilnou 3D tlačou má tento 
prístup vysoký potenciál aj pri riešení problémov spojených s rázštepovou terapiou s dynamicky sa 
meniacou intraorálnou morfológiou. 
 
Vedecký prínos habilitačnej práce 
Predkladaná habilitačná práca ma jednoznačný vedecký prínos nie len v odbore zubné 
lekárstvo ale aj v širšom multidisciplinárnom kontexte, čo autor dokumentoval viacerými 
unikátnymi, inovatívnymi postupmi, ktoré neboli doposiaľ v literatúre publikované.  
Exaktnými vedeckými postupmi potvrdil, že digitálna metóda je presnejšia ako klasická 
manuálna cefalometrická analýza a zároveň komplexne rozpracovaná metóda digitalizácie 
pomocou digitálneho fotoaparátu je vedecky spoľahlivá a presná.  
Autor komplexne rozpracoval inovatívny postup k navrhovaniu a dizajnovaniu nových 3D 
tlačených silových ramienok (power-arms) na základe technickej a klinickej analýzy. 
Zdôraznil unikátnosť jeho postupu. Nie je si vedomý žiadneho podobného výskumu na svete, 
ktorý by bol publikovaný v súvislosti s 3D tlačou prispôsobených ortodontických silových 
ramien, ktorý využíva modelovanie konečných prvkov na modernizáciu  existujúceho dizajnu 
individualizovaného 3D tlačeného silového ramena. 
Vypracoval unikátnu koncepciu a možný pracovný postup, resp. príručku forenzného 
výskumu založeného na analýzach 3D CNN, pokročilej funkcie umelej inteligencie 
v konkrétnych forenzných oblastiach, akými sú stanovenie biologického veku, určenia 
pohlavia, 3D cefalometrickej analýzy, predikcii mäkkých tkanív tváre z lebky a naopak 
a predikcii vektorov rastu tváre. 
Navrhol mobilnú aplikáciu StrojCHECK. Vo svojom výskume hodnotil vplyv počítačového 
učenia (CBL), algoritmov rozhodovacieho stromu (DTA) a ďalších vylepšení počítačového 
učenia existujúcej mobilnej aplikácie. Exaktnými vedeckými postupmi zistil, že 
implementácia rozhodovacích procesov nie je len prvým krokom k sofistikovanejším 



modelom optimalizácie rozhodovania o učení, ale aj účinným vylepšením existujúcej 
mobilnej aplikácie.  
Originálna a inovatívna je aj metóda hybridného čeľustnoortopedického distalizačného 
ošetrenia maloklúzie triedy II pomocou 3D tlačeného biokompatibilného perzonalizovaného 
distalizéra. 
 
Celkové hodnotenie práce 
Predkladaná habilitačná práca sumarizuje viac než 15 rokov úsilia a osobných skúseností 
autora v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie a 3D tlače v zubnom lekárstve, 
predovšetkým v čeľustnej ortopédii ale aj v mnohých iných medicínsky špecializáciách. 
Digitalizáciu, umelú inteligenciu a 3D tlač autor prezentoval nielen vo vzájomnom kontexte, 
ale aj priamo v konkrétnych klinických aplikáciách, z ktorých mnohé́ sú́ v danej oblasti a 
podobe priekopnícke. Práca predstavuje vedecké́ publikačné́ výstupy z týchto aktivít, ako aj 
prepojenie na pedagogickú činnosť autora ich implementáciou do výučby a kurikula v podobe 
nového predmetu a učebnice „ Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v zubnom 
lekárstve“.  
 
Otázky na autora 
1. Aké sú možnosti využitia digitalizácie, umelej inteligencie a 3D tlače pri liečbe pacientov 

s vývinovými anomáliami v oromaxilofaciálnej oblasti? 
2. Vo vašej práci spomínate možnosti využitia 3D tlače aj pri zhotovení postresekčných 

náhrad. Máte skúsenosti aj s dizajnovaním a výrobou obturátorov a epitéz u onkologických 
pacientov? 

3. Otázka k forme kapitola 4 chýba alebo kapitola 5 nemá správne číslovanie? 
 
Záver 
Predložená habilitačná práca MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH., MHA zodpovedá svojím 
rozsahom a obsahom nárokom kladeným na habilitačnú prácu a ustanoveniam Zákona 
o vysokých školách a habilitačných konaniach platných na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
Je pôvodná a komplexne spracovaná, poukazuje na vynikajúce vedecké a pedagogické 
schopnosti habilitanta.   
Na základe vyššie uvedeného ODPORÚČAM prijať prácu ako podklad pre habilitačné 
konanie a na jeho základe ODPORÚČAM menovanie MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, 
MHA za docenta v odbore zubné lekárstvo.  
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