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Instituce, Centro de Investigación Médica Aplicada1 (CIMA) je španělské
výzkumné středisko patřící k univerzitě Universidad de Navarra2. Jeho cílem
je přinést základní lékařský výzkum pro klinické aplikace, zejména pak nemoci,
pro které ještě nejsou žádné léky. Také spolupracuje s farmaceutickým a bio-
technologickým průmyslem na vývoji produktů pro diagnostiku a léčbu. Pracují
zde multidisciplinární týmy lékařů, biologů, biochemiků, farmaceutů, inženýrů,
techniků a dalších odborníků ve čtyřech hlavních oblastech: Gene Therapy and
Hepatology, Cardiovascular Sciences, Neurosciences and Oncology. Je to největší
soukromá instituce svého druhu ve Španělsku.

Cíle stáže, hlavními cíli bylo rozšíření si odborných vědomostí zvláště v
oblasti bilogického významů materiálů, se kterými pracujeme, a dále i segmen-
tace na špičkovém pracovišti, pokračování ve výzkumu v rámci mého tématu
disertace ”Segmentation and registration histological cuts”3, testování
doposud vytvořených algoritmů na jejich vstupních datech (odlišných než jsme
měli doposud) a navázání kontaktů se zahraniční institucí (CIMA) pro možnou
budoucí spolupráci.

Náplň práce, z větší části jsem plynule pokračoval ve svojí disertaci, kte-
rou jsem průběžně konzultoval jak se spolupracovníky v CIMA tak se svým
školitelem doc. Janem Kybicem v Praze. Díky těmto přínosným diskuzím jsem
porozuměl biologickému významu dat, se kterými pracuji. A v důsledku mi mi
tyto diskuze také pomohly ke zlepšení segmentační a registrační metody. Práce
je možné popsat v následujících bodech:

• dokončení segmentační metody využívající super-pixely a barevné deskrip-
tory pro obarvené histologické řezy vycházející z [1]

1http://www.cima.es
2http://www.unav.es
3http://cmp.felk.cvut.cz/~borovji3/
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• pořízení nových histologických obrázků s různým obarvením (např. H&E,
CD31, proSPC, CC10, Ki67, atd.)

• vytváření manuálních segmentací pro ověření přesnosti navržené segmen-
tační metody

• návrh a implementace registrace segmentovaných obrázků

• manuální označení landmarků ve vybraných dvojicích obrázků pro ověření
přesnosti registrační metody

• napsání článku [2] na konferenci ISBI 20134

Po dobu pobytu jsem také na doporučení spolupracovníků z CIMA nastudo-
val přibližně 60 vědeckých článků o segmentaci a registraci a speciálně pak o
registraci histologických řezů.

Spolupracovníci. Celý pobyt jsem strávil v laboratoři zpracování obrazu5

pod vedením Arrate Muñoz Barrutia6, PhD a Carlos Ortiz de Solórzano Au-
rusa7, PhD. Ačkoliv během léta si většina pracovníků vybírala dovolené, ná-
sledná spolupráce byla velmi příjemná jak s profesního hlediska (prohloubení
základních biologických vědomostí v rámci tématu) tak i kulturního, kde jsem
měl možnost blíže poznat španělskou kulturu a myšlení.

Jazyk, v Pamploně jsou dva oficiální jazyky, kromě španělštiny ještě baskyt-
ština, která se od španělštiny velmi liší. V laboratoři byl hlavní jazyk angličtina,
případně španělština a čeština (jeden ze spolupracovníků po dobu mého pobytu
byl Martin Maška, post-doc z Brna). Během svého pobytu jsem se také trochu
učit španělsky, abych byl schopen základní komunikace a porozumění, jelikož
mimo akademickou půdu je znalost jakéhokoliv cizího jazyka velmi špatná.

Ubytování, jeho zajištění vzhledem k faktu, že jsem jej řešil až měsíc před od-
jezdem, nebylo nijak jednoduché. Koleje místní univerzita v podstatě nenabízí,
tak jsou skoro všichni studenti ubytování na privátech ve městě. Přes inzeráty
(velmi často bylo striktně rozlišováno, zda je pokoj pro dámy nebo pány) jsem
sehnal podnájem spolu ještě dalšími dvěma studenty v centru města za cca 250
euro/měsíc (cena včetně energií) s vlastním pokojem.

Doprava byla bezproblémová, obě cesty jsem letěl do Bilbaa a pak autobu-
sem/autem přímo do Pamplony. Pamplona má sice vlastní hromadnou doparvu,
ale jelikož jsem bydlel v přijatelném dosahu laboratoře, docházel jsem každý den
pěšky (cca 25min chůze). Obecně veškerá meziměstská doprava není zdaleka tak
hustá jako v Čechách (pokrytí a frekvence autobusů) a v zásasdě autobusová
doprava vychází mnohem levněji než vlaková.

4http://www.biomedicalimaging.org/2013
5http://www.cima.es/labs/ver/22/imagen-del-cancer-b02/team/24
6http://www.cima.es/cv/id/680
7http://www.cima.es/cv/id/365
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