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 Habilitační práce se skládá podle moderních standardů z úvodu do problematiky a 5 vybraných 
monotématických publikací autora k danému tématu. Je tak poměrně obsáhlá, což by ještě vyniklo, kdyby byla 
tisknuta ve standardním fontu a se standardním rozložením textu na stránce. Publikace obsahuje 78 většinou 
původních obrázků. Autor v textu cituje celkem 95 prací, které jsou vzhledem k tématu velmi recentní.    
  
Obsah práce je velmi aktuální a odráží moderní trendy inkorporace 3D technologií a AI do běžné ortodontické 
praxe, jak jsme toho svědky v posledních letech. Osobně se domnívám, že na habilitační práci by úplně stačilo 
jen jedno ze 3 témat, které autor popisuje. Je však velmi záslužná snaha autora pokrýt tuto velmi aktuální 
problematiku komplexně. Ucelený pohled na nejen klinické aplikace, ale i výzkum v dané oblasti, které autor 
samostatně provedl, je velmi cenný přínos celé habilitační práce.    
 
 Samotný úvod je logicky rozdělen do jednotlivých kapitol, definujících jednotlivé části přechodu od 
analogového pracovního postupu k plně digitálnímu workflow v ortodontické terapii. Chronologicky popisuje 
jednotlivé fáze tohoto procesu, tak jak jednotlivé technologie přicházeli do klinické praxe. Od získání 3 
rozměrné představy o skeletu obličeje a kořenovém systému zubů pomocí CBCT, přes skenování povrchů zubů, 
fúzi těchto data setů s 3 D fotografií do plně digitálního modelu pacienta až po plánování a fyzické provedení 
samotné ortodontické terapie. Za výjimečný přínos autora pak pokládám jeho přesah z medicínského oboru do 
oboru počítačových věd, jak ukázal v kapitolách o umělé inteligenci a metodách strojového učení. Za velmi 
pozitivní také považuji, že se autor v těchto kapitolách nevěnuje pouze strohému vysvětlování odborných 
faktů, ale svěže je prokládá svými výsledky z jiných než dále přiložených prací.  
 
Excelenci jeho práce podtrhuje i skutečnost, že samostatné kapitoly o analýze, AI a 3D tisku ve forenzním 
zubním lékařství je patrně první praktický návod, jak v těchto těžkých mezioborových situacích aplikovat 
moderní technologie a posunout tak možnosti tohoto oboru skokově dopředu. Již jen rozvití této kapitoly by 
patrně opět stačilo na samostatnou habilitační práci, což omlouvá její velký rozsah.  
 
Soubor 5 přiložených, velmi kvalitních publikací, které samy o sobě prošly velmi tvrdým připomínkovým řízení 
je jen nezvratným důkaz toho, že MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA. je schopen samostatné vědecké 
tvůrčí práce, která obstojí v náročných podmínkách tvrdé mezinárodní vědecké konkurence. Z těchto prací 
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bych rád vyzdvihl článek jeho článek z roku 2021 „Artificial intelligence in orthodontic smart application for 
treatment coaching and its impact on clinical performance of patients monitored with AI-TeleHealth System“ 
HEALTHCARE,9 (12), zde autor mimo excelentní vědecké práce předvedl i velmi vzácnou vlastnost aplikovat 
teoretické a vědecké znalosti do běžné praxe a vytvořil a zavedl velmi používanou IA mobilní aplikaci 
StrojCHECK® k monitoraci výsledků ortodontické terapie.  
 
K předložené habilitační práci mám jen několik velmi drobných připomínek. Bylo by s výhodou uvést 
samostatný seznam zkratek používaných v textu i s jejich vysvětlením, protože zvláště nemedicínské 
počítačové zkratky v textu neznalému lékaři mohou dělat problémy. Dále by možná stálo za zvážení 
v některých kapitolách upravit řazení odstavců, aby tok textu působil logičtěji.  
 
Na autora mám 2 otázky:  
 

1. Považoval byste za přínosné, při digitálním plánování ortodontické terapie, znalost nejen morfologie 
klinických korunek zubů, ale i objemu kostní hmoty alveolu a velikost a směr kořenů jednotlivých 
zubů? Nevedlo by to ke zlepšení výsledků ortodontické terapie, zejména její stability a zlepšení stavu 
parodontu posouvaných zubů?  

2. Moderní mobilní telefony dokážou snímat obraz i prostorově, neuvažujete o vylepšení Vaší aplikace 
StrojCHECK®, tak aby průběh ortodontické terapie bylo možno monitorovat i ve 3D?    

 
Závěr   

Habilitační práci hodnotím jako excelentní. Svou originalitou, komplexností pohledu na danou 
problematiku, náplní a rozsahem plně splňuje podmínky kladené Zákonem o vysokých školách a předpisy 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě na habilitační řízení. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., 
MHA.  svou předloženou habilitační prací i ostatní publikační aktivitou jednoznačně prokázal, že je schopen 
samostatné špičkové vědecké práce a má také nadání vést vědecký tým. Proto, na základě toho, DOPORUČUJI 
přijmout předloženou habilitační práci jako podklad k dalšímu habilitačnímu řízení a po jeho úspěšného 
dokončení pak DOPORUČUJI jmenování MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA docentem v oboru Zubní 
lékařství   
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