
 

 



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Abstrakt je tvořen jedním odstavcem, který popisuje a jasně vystihuje obsah, téma, řešenou 

problematiku v závěrečné práci. 

ABSTRACT 

Překlad výše zmíněného abstraktu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nevhodné: auto, letadlo, motor. Vhodné: přesnost obráběcího stroje, volumetrická kompenzace 

stroje apod. 
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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s metodami zpracování obrazu, které je možně 

použít k rozpoznávání gest rukou ze snímaného obrazu. Poté vybrat jednu z metod, podrobněji 

ji popsat a realizovat. V první části práce je popsáno několik metod pro zpracování obrazu. 

V druhé kapitole je vybrána a podrobněji popsána metoda Level set, která je v následující části 

práce realizována v prostředí MATLAB R2019a. V poslední kapitole jsou rozebrány a 

zhodnoceny výsledky realizace metody. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Detekce objektů, rozpoznávání, zpracování obrazu, level set, segmentace obrazu, MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was to get acquainted with basis methods of of image processing, 

which can be used for recognizing hands gestures captured with camera. After that choose one 

method, describe it in detail and implement the method.In the first part of this theses few 

methods for image processing are described. In the second part Level set method is choosen 

and described in more detail, this method is later implemented in MATLAB R2019a. In the last 

chapter results of implementation are analyzed and evaluated.  

KEYWORDS 

Object detection, recognizing, image processing, level set, image segmentation, MATLAB 
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ÚVOD 

Rychlý vývoj technologii v 21.století přispěl k vývoji nových systémů a zařízení virtuální 

reality (VR), které pronikly do oblastí jako je herní průmysl a zábava až po obory jako jsou 

letectví a obrana, strojní průmysl nebo medicína. Ve VR se člověk může pohybovat a pomocí 

zařízení pro interakci může měnit vytvořenou virtuální 3D scénu. Nejdůležitějším zařízením 

jsou 3D brýle pro VR, které působí především na zrak uživatele. Neméně důležité jsou ruční 

ovladače, které zprostředkovávají interakci se scénou a s jejich pomocí ji měnit. Na trhu je 

mnoho druhů periferií jako jsou například rukavice Manus VR od HTC Vive nebo ovladač 

Oculus Touch od společnosti Oculus. Nicméně tyto senzory nás poněkud svazují, protože je 

stále musíme držet v rukou. Nová a rozvíjející se metoda je ovládání gest rukou, které jsou 

snímány kamerou například přímo z brýlí. Novinkou roku 2019 se stali brýle HoloLens 2, které 

nabízí trackování očí a prstů. To znamená, že vidí, kam se díváte a současně vidí vaše ruce, 

takže můžete mačkat virtuální tlačítka nebo rukama uchopit virtuální předmět. 
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MOTIVACE 

Ovládání prostředků virtuální reality je z velké části realizováno pomocí nějakého druhu 

senzoru. Nová a rozvíjející se metoda je ovládání gest rukou, které jsou snímány kamerou. 

Aparáty pro ovládání virtuální reality svazují ruce. Chceme uvolnit ruce pro jiné iterace. 

V minulosti bylo vytvořeno mnoho nástrojů pro práci s obrazem. Práce s těmito nástroji jsou 

popsány v různých publikacích, které jsou většinou cizojazyčné. V této práci jsem chtěl vytvořit 

jednoduchý přehled několika těchto nástrojů v jednom souboru a při tom si také rozšířit znalosti 

v této problematice. 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V této kapitole budou popsány existující metody nejen klasifikace a segmentace obrazu, ale 

také analýza a rozpoznání gesta, které pomohou seznámit se s danou problematikou. 

1.1 Zpracování a segmentace 

Segmentace odpovídajících oblastí obrazu, pomáhající k detekci ruky v obraze, je zásadní, 

jelikož oddělí data, která jsou oblastí zájmu od dat, která nejsou. V minulosti bylo vymyšleno 

mnoho metod, které využívají několik typů vizuálních vlastností nebo dokonce jejich 

kombinace. Takové vlastnosti jsou například barva, tvar, pohyb a anatomické modely rukou. 

[1] 

1.1.1 Na základě barvy kůže 

Detekce ruky na základě barvy kůže je rychlá a poměrně lehce realizovatelná metoda, kde se u 

každého jednotlivého pixelu rozhoduje, zda jeho barva odpovídá barvě kůže či nikoli. Zda 

pixely budou přiřazeny jako hledaná část obrazu se provádí pomocí prahování. Zde vyvstává 

problém, že lidská kůže nabývá různých odstínů. Dalším úskalím může být výskyt jiných částí 

těla v obraze, jako je například obličej, který má stejnou barvu jako hledaná ruka. Z toho 

důvodu se tato metoda často kombinuje s jinou segmentační metodou. Přesto se jedná o jednu 

z nejběžnějších a nejpoužívanějších metod. [2] 

Je využíváno mnoha barevných prostorů s odlišnými vlastnostmi, které dokáží několika 

svými vlastnostmi popsat celý obraz. Níže bude uvedeno několik příkladů těchto prostorů. [3] 

Prostor RGB 

RGB barevný prostor se skládá z barevných složek a to červené-R, zelené-G a modré-B. Tyto 

barevné složky se aditivně skládají a vytváří výslednou barvu. Tento prostor je zobrazen na 

Obrázku 1 jako 3- dimenzionální kostka, která má v rozích na koncích os jednotlivé barevné 

složky. [4] 

Je jedním z nejrozšířenějších barevných prostorů pro zpracování a ukládání obrazových 

dat. Nicméně se příliš nehodí pro segmentaci na základě barvy kůže, protože spolu s barvou je 

nesena i informace o jejím jasu. Tento jas je odlišný u různých druhů pleti lidí a proměnlivý 

podle druhu osvětlení. Přesto z tohoto modelu vychází ostatní barevné modely. [5] 

 

Obr. 1) Zobrazení RGB krychle [4] 
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Normalizovaný RGB prostor 

Tento prostor se pro detekci barvy pokožky hodí mnohem více, protože zde dochází k potlačení 

závislosti na jasu. Normalizace RGB prostoru na systém rgb se provede jednoduchou lineární 

transformaci barevných složek R, G, B pomocí vztahů (1), (2), (3), kterými se sníží vliv jasu 

zdroje světla. Navíc platí ze r+ g+ b=1 tím pádem b složka nenese žádnou důležitou informaci. 

Pro matné povrchy je normalizovaný RGB prostor invariantní na změny povrchové orientace 

vůči světelnému zdroji. [6] 

  

𝑟 =
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
         (1)  

𝑏 =
𝐵

𝑅+𝐺+𝐵
          (2) 

𝑔 =
𝐺

𝑅+𝐺+𝐵
          (3) 

 

Prostor HSV  

Zkratka HSV znamená barevný odstín (ang. Hue), sytost (ang. Saturation) a hodnota jasu (ang. 

Value). Odstín je to hlavní, co lidé vnímají, a proto je tento prostor velice podobný vnímání 

barvy člověkem. Například, když se objekt nazve modrým, červeným nebo zeleným tak to se 

identifikuje jeho odstín. Když se bude mluvit o hodnotě bílého světla s odstínem tak se mluví 

o sytosti. Nakonec, hodnota jasu reprezentuje hodnotu ostrosti. [7] 

Stejně jako u normalizovaného RGB prostoru je u něj oddělena jasová složka od barevné 

a také je matný povrch, za určitých podmínek, invariantní na změnu orientace povrchu vůči 

zdroji světla. Nevýhoda HSV prostoru je taková, že změna barevného tónu (při konstantní 

sytosti) se neodehrává ve tvaru kružnice (tzn. není plynulá), ale ve tvaru šestiúhelníku. Dalším 

nedostatkem je nesymetrie modelu z hlediska jasu. Složitější převod z RGB prostoru na HSV 

se provede pomocí vztahů (4), (5), (6). [8] [9] 

 

𝐻 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1

2
((𝑅−𝐺)+(𝑅−𝐵))

√((𝑅−𝐺))2+(𝑅−𝐺)(𝐺−𝐵))
      (4) 

𝑆 = 1 − 3
𝑚𝑖𝑛(𝑅,𝐺,𝐵)

𝑅+𝐺+𝐵
        (5) 

𝑉 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)         (6) 
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Obr. 2) Barevný model HSV [10] 

Prostor YCbCr 

Barevný prostor YCbCr byl vytvořen v reakci na rostoucí nároky na digitální algoritmy 

pracujícími s obrazovými informacemi. [11] 

 Prostor se skládá opět ze tří složek. Díky tomu, že má oddělené barevné složky od 

jasové tak je vhodný na segmentaci pomocí barvy pleti. Hodnota Y (tzv. luma) představuje 

složku jasu, zatímco Cr chromatickou červenou složku (rozdílový červený obraz) a Cb 

chromatickou modrou složku (rozdílový modrý obraz). Tyto hodnoty jsou počítány z RGB 

modelu pomocí vztahů (7), (8), (9). Složka Y nabývá hodnot od 0 do 1 a složky Cb a Cr od -

0,5 do 0,5. [5] [9] 

V tomto modelu mohou být chromatické komponenty Cr a Cb použity k definici oblasti 

kůže. Hodnota pixelů je klasifikována jako pokožka, pokud jeho Cr a Cb spadá do oblasti 

(Crmax; Crmin) a (Cbmax; Cbmin) které se určili jako prahové hodnoty pokožky. [11] 

 

𝑌 = 0,299𝑅 + 0,587𝐺 + 0,114𝐵      (7) 

𝐶𝑟 = 𝑅 − 𝑌          (8) 

𝐶𝑏 = 𝐵 − 𝑌          (9) 
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Obr. 3) Barevný prostor YcbCr [12] 

 

1.1.2 Hranová detekce 

Hranu lze nazvat jako výraznou změnu jasu, barvy, nebo textury v obraze, to znamená, že ve 

zkoumaném obraze se hledají takové oblasti, ve kterých k těmto změnám dochází. Velmi často 

se nejprve používá konvoluce obrazu s vhodně zvolenou maskou pro aproximaci první nebo 

druhé derivace. [13] [14] 

Model ideální hrany může být skoková funkce (angl. Step). Nicméně v reálných 

obrazech není změna jasu skoková, ale je postupná to znamená, že je výhodnější použít 

šikmou funkci (angl. Ramp). Pokud se tyto funkce v obraze objeví vedle sebe tak vznikají 

ještě další dva typy hran a to čára (angl. Line) a střecha (angl. Roof). Všechny čtyři typy jsou 

zobrazeny na obrázku 4. [15] 

 

 

Obr. 4) Typy hran v obraze. Zleva: step, ramp, line a roof  [15] 

   

Hranové detektory 

Tyto edge-based metody detekce jsou založeny na aplikování první a druhé derivace. Metody 

využívající první derivaci se využívají v případech, kde je vysoký jas, který se mění.  Druhá 

derivace představuje rychlost změny hodnot jasu (také ,,změna změny“). V té části obrazu 

s výraznou změnou jasu se nachází lokální maximum první derivace funkce a druhá derivace 

prochází nulou. [14] 

Při použití první derivace je výsledný hranový gradient porovnán s prahem, který 

určuje, jedná-li se o hrany či nikoli. U metod druhé derivace je výskyt hrany detekován, je-li 

prostorová změna v polaritě druhé derivace dostatečně významná. [13] 

 



 

21 

 

Odhad derivací se dá provést rozdílem dvou sousedních hodnot (10), (11). Všem 

maskám (filtrům), které se používají k detekci hran se říká také derivační masky. [13] [16]  

 

𝛥𝑥𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)      (10) 

𝛥𝑦𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥, 𝑦)      (11) 

   

Hranové detektory založeny na první derivaci obrazové funkce f (x, y) popisují 

gradient jednotlivých pixelů. Tento gradient je definován jako vektor parciálních derivací 

(12). Velkost vektoru gradientu se spočítá pomocí rovnice (13) a jeho orientaci (směr) pomocí 

(14). [13] 

𝛻𝑓(𝑥, 𝑦) = [𝐺𝑥, 𝐺𝑦] = [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,

𝜕𝑓

𝜕𝑦
]       (12) 

|𝛻𝑓(𝑥, 𝑦)| = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2 = √(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)2 + (

𝜕𝑓

𝜕𝑦
)2     (13) 

𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐺𝑦

𝐺𝑥
        (14) 

𝐺𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
, 𝐺𝑦 =

𝜕𝑓

𝜕𝑦
 …parciální derivace funkce f (x,y) 

K výpočtu gradientu lze přistupovat jako je konvolučnímu filtrování obrazu. 

Jednotlivé hranové detektory se pak liší jádrem tohoto konvolučního filtru. Body, které se pro 

výpočet gradientu použijí jsou udávány tzv. jádrem filtru. Jednotlivé body jádrového filtru 

budou mít i různé váhy. Tyto vlastnosti filtru, jako jeho velikost, váhy a hodnoty jednotlivých 

bodů ovlivňují výsledné vlastnosti hranového detektoru. Gradientní obraz se získá konvolucí 

mezi originálním obrazem a zmiňovanými maskami ve dvou kolmých směrech. Vybrané 

druhy operátorů a jejich masek jsou na Obr.5.  

 

Obr. 5) Vybrané druhy operátorů a jejich masek pro jednotlivé osy 
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Až doposud se počítal gradient ve dvou kolmých směrech. Dalším rozšířením může být 

výpočet gradientu G(j,k) s použitím konvoluce s více směrovými maskami Hm. Výsledný 

gradient je pak definován jako [15]: 

𝐺(𝑗, 𝑘) = 𝑀𝐴𝑋{|𝐺1(𝑗, 𝑘)|, … , |𝐺𝑚(𝑗, 𝑘)|}     (15) 

kde   

𝐺𝑚(𝑗, 𝑘) = 𝐹(𝑗, 𝑘) ∗ 𝐻𝑚(𝑗, 𝑘)       (16) 

Úhel hrany je pak určen směrem největšího gradientu. Ukázka tvaru masky operátoru 

Prewittové pro jednotlivé směry jsou na obrázku 6. [15] 

 

Obr. 6) Tvary masky pro jednotlivé směry operátoru Prewittové  

Užitím druhé derivace se používá detekce průchodu nulou. Je mnohem efektivnější 

nalézt průsečík s nulou než jeden z extrémů, protože se většinou nachází mezi pixely. Tyto 

průsečíky s nulovou na přechodové ose se mohou izolovat díky místům kterým se říká zero 

crossings : místo kde je jeden pixel kladný a sousední je záporný. [15]  

Pokud lze v obraze první derivaci aproximovat jako rozdíl hodnot jasu dvou sousedních 

pixelů, tak druhá derivace bude určena rozdílem těchto dvou sousedních rozdílů. Tyto diference 

popisují vztahy (17) pro směr x a (18) pro směr y. Dobrou vlastností nulových přechodů je to, 

že poskytují uzavřené hranice. Nevýhodou metod využívající druhou derivaci je vytváření 

zdvojených hran a ztráta ostrých rohů. [13] 

 

𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥2
≈ [𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)] − [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦)]  (17) 

𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦2
≈ [𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥, 𝑦)] − [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1)]  (18) 

Jedním z operátorů využívající druhou derivaci je Laplaceův operátor ∇2 (19), který má 

stejné vlastnosti ve všech směrech, kvůli kterým je invariantní vůči rotaci. [13] 

𝛻2𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦2
       (19) 
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Při jeho použití se zvýrazní místa, kde se výrazně mění hodnota pixelů. Touto operací 

se vytvoří obrazy, které mají šedé okraje na tmavém pozadí. Jsou dva druhy operátoru. Použitím 

pozitivního Laplaceova operátoru se odčítá výsledný obraz od původního, aby se zvýraznily 

hrany. Použitím negativního Laplaceova operátoru se výsledný obraz naopak přidává 

k původnímu, aby se hrany zvýraznily. Masky negativního a positivního operátoru jsou na 

obrázku 7. a ukázky aplikací na obrázku 8. [13] 
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Obr. 7) Maska a) Positivního a b) Negativního Laplaceova operátoru 

 

Obr. 8) Ukázka aplikace b) Pozitivního c) Negativního Laplaceova operátoru na 

obraz  a) 

Houghouva transformace 

Houghova transformace (HT) je nástroj většinou používaný k detekci geometrických útvarů 

v obrazcích. Tyto útvary lze většinou lehce matematicky popsat. Lze ji použít i tam kde není 

možný jednoduchý analytický popis objektu. Tento způsob detekce umožňuje nalezení 

libovolného tvaru pomocí tzv. zobecněné Houghovy transformace. Výhodou této metody je její 

robustnost, kdy její segmentace není příliš citlivá na porušená data. Velmi výhodné je, když 

vstupem do HT je binární obraz. Toto předzpracování se vyplatí, protože snižuje výpočetní 

náročnost a také zvyšuje pravděpodobnost nalezení hledaného předmětu zájmu v obraze. 

Nevýhody HT jsou v tom, že nedokáže identifikovat struktury, které nejsou ve vstupním obraze 

dostatečně intenzivní a také časová náročnost v případě detekce složitějších tvarů. [17] 

První příklad HT je nalezení přímek v obraze. Přímka může být ve dvourozměrném 

prostoru definována směrnicovým tvarem y=k*x+q, kde k je směrnice přímky a q je posun na 

ose y. Pro HT je výhodnější užít parametrický tvar rovnice přímky (20), kde r je vzdálenost 

bodu přímky od počátku O a φ je velikost orientovaného úhlu mezi ramenami, jehož první 

rameno je kladná poloosa x a druhé rameno je polopřímka s počátečním bodem v bodě O 

vedená kolmo k přímce. Převedením z prostoru souřadnic přímky (x, y) do parametrických 

souřadnic (φ, r) a vedením danými body všechny myslitelné přímky vzniknou sinusoidy které 

se protínají v jednom bodě, který reprezentuje přímku v souřadném systému (x, y). [15] [17] 

 𝑟 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑦 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑      (20)  
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Obr. 9) Reprezentace Houghovy transformace přímky a) do parametrického prostoru b) 

[17] 

Obdobný postup lze modifikovat pro hledání hranic objektů, které lze popsat rovnicemi 

kružnice, kde každý bod kružnice o poloměru R se středem v bodě (a, b) lze popsat 

souřadnicemi. Bude-li se hledat bod na této kružnici s poloměrem R, vypočítá se jeho 

souřadnice a hodnoty parametrů pomocí vztahů (21). [17] 

𝑥 = 𝑎 + 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑦 = 𝑏 + 𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑         (21) 

 

Obr. 10) Houghova transformace pro hledání kružnic v obraze [28] 

 

Zobecněná HT je určena pro objekty, které nelze jednoduše analyticky popsat. Popis 

hranice hledaného tvaru se uskutečňuje pomocí pozic všech pixelů k referenčnímu bodu. [17] 
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Obr. 11) Popis hranice obecného tvaru [17] 

 

Level set 

Tato metoda patří do kategorie aktivních kontur, kde se nejprve definuje počáteční množina 

bodů, která se postupně rozvíjí. Tyto aktivní kontury se dělí na metodu Snake, kde je vstupní 

hodnotou definovaná diskrétní množina bodů, a metoda Level set. Základní rozdíl oproti Snake 

je ten, že tvar křivky se mění implicitně prostřednictvím level set funkce. Další výhodou oproti 

parametrických aktivním konturám Snake je ta, že kontury reprezentované level set funkcí se 

mohou během vyvíjení přerušit, nebo také sloučit. Level set křivka vzniká tak, že se provede 

řez rovinou nějaké vícedimenzionální funkce. Tato rovina se nazývá nulová rovina (angl. Zero 

level set). Level set funkce každému bodu roviny zároveň přiřazuje jeho výšku nad nulovou 

hladinou, která byla vytvořena řezem. Křivka se postupně vyvíjí a adaptuje vzhledem 

k obrazovým gradientům. Tato funkce bývá označována jako level set funkce  . Vyvíjející se 

konturu lze získat z nulové roviny pomocí vztahu (24). Průběh základní rovnice Level set lze 

popsat rovnicí (25). [19] [20] 

 

{(𝑥, 𝑦)|𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 0}        (24) 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝐹|𝛻𝜙| = 0         (25) 

kde funkce F značí rychlost funkce, která závisí na nastavené funkční úrovni  .  

 

Obr. 12) Nulová level set rovina tvaru čtverce [20] 
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Obr. 13) Vývoj hranic nalezených Level set metodou [21] 

1.1.3 Hybridni metody 

Některé metody segmentace je náročné zařadit do jedné ze segmentačních technik, protože 

kombinují prvky z více metod. Jednou z příkladů je metoda Watershed. [15] 

Watershed  

Watershed segmentace je poměrně nový přístup, který v posledních letech získává na 

oblíbenosti. Název se metaforicky vztahuje ke geologickému povodí, které odděluje sousední 

nádrže.  Pro watershed segmentaci jsou nejvhodnější šedotónové obrazy. Obraz je chápán jako 

terén, který je postupně zaplavován vodou. Jas každého pixelu určuje výšku terénu. Algoritmus 

nejprve nalezne nejnižší body (pixely s nejnižší jasovou hodnotou). Poté se povodí začne 

z těchto nejnižších bodů zaplavovat vodou, čímž stoupá hladina. Jak voda stoupá, tak zaplavuje 

další oblasti (pixely). V místě, kde by se voda měla slít tak jsou vytvořeny hráze, které tvoří 

hranice. Tyto hráze jsou však povoleny až od určité prahové výšky, která je dána přiřazeným 

pravidlem. Finálním výsledkem je tedy rozdělení na oblasti (rybníčků), které jsou od sebe 

oddělené hranicí. [27] 

 

Obr. 14) Počáteční obraz (vlevo) a watersheds čary reprezentující hráze [22] 
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1.1.4 Statistické metody 

V tomto případě je základem segmentace statistická analýza dat, nejčastěji hodnot jasu 

pixelů z histogramu. 

Prahování 

Obraz je charakterizován konstantní odrazivostí či pohltivostí svého povrchu, toho se využívá 

v metodě prahování, která patří metody nejjednodušší metody založené na hodnocení jasu 

pixelů, nebo barvy. Principem této metody je nalezení hodnoty prahu v histogramu, kde 

hodnoty jasu, které budou nižší než práh, odpovídají pozadí (ohodnotí se jako 0) a hodnoty 

vyšší odpovídají hledanému objektu (získají ohodnocení 1). [22]  

Prahováním se provádí transformace vstupního obrazu g  na výstupní (binární) obraz f

pomocí hodnoty prahu T [22]:  

𝑓(𝑖, 𝑗) = 1 pro 𝑔(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑇 

  0 pro 𝑔(𝑖, 𝑗) < 𝑇        (26) 

Hodnotu prahu lze určit více způsoby. Jedním z nich je určení prahu z histogramu, kde 

jsou dobře rozlišitelné dvě maxima jasu. Poté lze určit hodnotu prahu jako hodnotu mezi 

vrcholy. [22] 

 

Obr. 15) Určení hodnoty prahu z histogramu [22] 

Další ze způsobu určení prahu je metoda pomocí Otsu. [18] Tato metoda je již ale 

výpočetně náročnější. V této metodě se na obraz dívá jako na dvě skupiny bodů s odlišným 

rozpětím hodnot intenzity. Problém je, že tyto rozpětí intenzit se obvykle překrývají. Úsilím 

metody je minimalizovat chybnou identifikaci pixelu pozadí jako pozadí a obráceně. Tato 

metoda se snaží určit optimální práh tím, že snižuje společný rozptyl obou skupin bodů. Pro 

každou uvažovanou hladinu prahu se rozdělí pixely do skupin podle hodnoty prahu (28), 

spočítají se průměry v každé skupině (29), rozdíl průměrů se umocní a vynásobí počtem pixelů 

v každé skupině a vyjde výsledný rozptyl obou skupin bodů ( )2

b T  (27). [23] 

𝜎𝑏
2(𝑇) = 𝑛𝑏(𝑇)𝑛𝑜(𝑇)[𝜇𝑏(𝑇) − 𝜇𝑜(𝑇)]2     (27) 

𝑛𝑏(𝑇) = ∑ 𝑝(𝑖)𝑇−1
𝑖=𝑇          

𝑛𝑜(𝑇) = ∑ 𝑝(𝑖)𝑁−1
𝑖=𝑇          (28) 
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𝜇𝑏(𝑇) = ∑
𝑖∗𝑝(𝑖)

𝑛𝑏(𝑇)

𝑇−1

𝑖=0
        

 𝜇𝑜(𝑇) = ∑
𝑖∗𝑝(𝑖)

𝑛𝑜(𝑇)

𝑁−1

𝑖=𝑇
         (29) 

kde p(i) je počet pixelů v dané intenzitě. [23] 

1.2 Popis nalezených objektů 

Aby se mohl nalezený objekt při procesu segmentace někam přiřadit, musí se nejprve vhodným 

způsobem popsat. Tvar objektu lze popsat způsoby lišící se teoretickým východiskem a 

složitostí výpočtu. Číslo nebo vektor, kterým se výsledný tvar popíše, se nazývá tvarový 

deskriptor nebo také příznak. [24] 

1.2.1 Pravoúhlost, podlouhlost, kruhovitost 

Jednoduchými metodami lze zjistit charakteristiky, kterým se říká pravoúhlost, podlouhlost 

(poměr délky a šířky) nebo kruhovitost, a které mohou být použity ke klasifikaci objektu. 

Pravoúhlost a podlouhlost lze zjistit tak, že se danému objektu opíše tzv. nejmenší obdélník. 

Nejmenší obdélník lze zjistit tak, že se bude rotovat obrázek kolem středu v rozsahu 0 až 90° 

s vhodným krokem. Pro každé natočení se zjišťuje souřadnice tak, že se prochází obraz po 

řádcích odspodu nahoru a zaznamenávají se hodnoty y prvního a posledního průsečíku 

s objektem. Poté se zjistí extrém, pro který byla vzdálenost největší (nejmenší). Označí se delší 

strana nalezeného minimálního obdélníka a a kratší b .[24] 

Podlouhlost se poté spočítá jako:  

𝐿 =
𝑎

𝑏
           (30) 

Charakteristika nazvaná jako pravoúhlost se spočítá: 

𝑅 =
𝑁

𝑆
           (31) 

kde 𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑏 je plocha nejmenšího opsaného obdélníka, N je počet pixelů. 

Počet pixelů se stanoví jednoduše sumou všech bodů obrazu Pi: 

𝑁 = ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=0           (32) 

Jako další se může zjistit délka hranice objektu a spočítat tzv. kruhovost:  

𝐶 =
𝑙2

𝑁
           (33) 

kde l je délka hranice a N je počet pixelů. [24] 

1.2.2 Obrazové momenty 

Momenty se používají jako jeden z rozpoznávacích znaků. Pro tento příklad se bude uvažovat, 

že v obraze se vyskytuje jeden objekt   a pozadí má nulovou hodnotu. Vstupními hodnotami 

pro výpočet momentů jsou hodnoty jasu jednotlivých pixelů obrazu. Momenty lze dělit na 

obecné a centrální. [24] [25] 
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Obecný moment řádu (p q)+  je definován: 

𝑚𝑝𝑞 = ∬ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝛺

 .      (34)  

kde p a q jsou nezáporná celá čísla a f (x, y)  je hodnota jasu. 

Jelikož je obraz diskrétní jasová funkce tak se integrál nahrazuje sumací a obecný 

geometrický moment je definován jako:   

 𝑚𝑝𝑞 = ∑ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)
𝛺

.       (35) 

kde p, q jsou nezáporná celá čísla (tzv. stupně momentu) a souřadnice pixelů x a y nabývají 

hodnot x=1,…,M, y=1,…,N 

a 𝑀 × 𝑁 je rozměr obrazu. Obecné momenty 𝑚𝑝𝑞 jsou závislé na poloze, posunutí, změně 

velikosti a natočení hledaného objektu v obraze. Aby se odstranila závislost na poloze objektu, 

používají se tzv. centrální momenty. [25] 

Centrální momenty jsou vztažené k osám procházejícím těžištěm objektu. Polohu těžiště 

objektu lze spočítat pomocí obrazových momentů 𝑚00, 𝑚01 𝑎 𝑚10. [25] [26] 

�̅� =
𝑚10

𝑚00
 �̅� =

𝑚01

𝑚00
        (36) 

kde 00m je hmotnostní moment obrazu (plocha celého obrazu) a 01 10m a m  jsou podíly momentů 

prvního řádu, které určují souřadnice těžiště tzv. centroidy. Poté lze centrální moment 𝜇𝑝𝑞 

(p+q) řádu definovat: 

𝜇𝑝𝑞 = ∑ (𝑥 − �̅�)𝑝(𝑦 − �̅�)𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)
𝛺

.      (37) 

 

Z takto získaných centrálních momentů lze vypočítat i náklon objektu pomocí rovnice (38)  

𝛩 =
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

2𝜇11
′

𝜇20
′ −𝜇02

′ )        (38) 

Elipsu, která má stejné momenty jako objekt lze spočítat pomocí centrálních momentů druhého 

řádu. [26] Délky hlavní a vedlejší poloosy se lze vyjádřit ze vztahů:  

𝜇20
′ =

𝜋𝑎3𝑏

4
,  𝜇02

′ =
𝜋𝑎𝑏3

4
.       (39) 

            

Kde a je hlavní poloosa, b je vedlejší a kde momenty elipsy jsou [26]: 

 𝜇20
′ =

𝜇20

𝜇00
, 𝜇02

′ =
𝜇02

𝜇00
.        (40) 

 

 

Obr. 16) Elipsa se stejnými momenty jako ruka [26] 
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Výhodou centrálních momentů je to, že nezávisí na posunutí objektu v obraze. 

Nevýhodou však je, že závisí na natočení neboli orientaci objektu a změně měřítka. Proto je 

snahou získat takové charakteristiky, které popisují daný objekt nezávisle na natočení a změně 

měřítka, které se pak dají použít na porovnávání objektů. [24] 

Normalizovaný centrální moment je navíc invariantní vůči změně měřítka. Odvozené 

invarianty vzhledem k rotaci, které jsou vyjádřené pomocí normalizovaných centrálních 

momentů jsou popsány níže. [24] [25] 

Normalizované centrální momenty jsou definovány jako: 

𝜂𝑝𝑞 =
𝜇𝑝𝑞

𝜇00
𝛾 ,           (41) 

kde 𝛾 =
𝑝+𝑞

2
+ 1 pro stupně momentu p+q=2,3,4… 

Momentové invarianty [24]: 

𝜙1 = 𝜂20 + 𝜂02 

𝜙2 = (𝜂20 + 𝜂02)2 + 4𝜂11
2  

𝜙3 = (𝜂30 − 3𝜂12)2 + (3𝜂21 − 𝜂03) 

𝜙4 = (𝜂30 + 3𝜂12)2 + (𝜂21 + 𝜂03)2 

𝜙5 = (𝜂30 − 3𝜂12)(𝜂30 + 𝜂12)[(𝜂30 + 𝜂12)2 − 3(𝜂21 − 𝜂03)2] +

+(3𝜂21 − 𝜂03)(𝜂21 − 𝜂03)[3(𝜂30 + 𝜂12)2 − (𝜂21 + 𝜂03)2]
 

𝜙6 = (𝜂20 − 𝜂02)[(𝜂30 + 𝜂12)2 − (𝜂21 − 𝜂03)2] + 4𝜂11(𝜂30 + 𝜂12)(𝜂21

+ 𝜂03) 

𝜙7 = (3𝜂21 − 3𝜂03)(𝜂30 + 𝜂12)[(𝜂30 + 𝜂12)2 − 3(𝜂21 + 𝜂03)2] +

+(3𝜂21 − 𝜂30)(𝜂21 + 𝜂03)[3(𝜂30 + 𝜂12)2 − (𝜂21 + 𝜂03)2]
  

 

1.2.3 Hraniční body 

Freemanův kód 

Používá se k popisu hranice nalezeného objektu. Pro popis se využívá řetězec číselných hodnot, 

kde pro každý pixel je přiřazena určitá hodnota. Existuje mnoho typů těchto kódů, zde ale budou 

popsány jen řetězcové kódy založené na pixelu a na hranici. 

Freemanův řetězový kód založený na pixelu, který má buď čtyř-spojité nebo osmi-

spojité schéma. Čtyř-spojité schéma (Obrázek 17 a)) je sice kvůli absenci šikmých směrů méně 

účinná, jelikož se nedá dostat na pixely, které leží diagonálně od původního pixelu. A proto je 

vhodnější užít osmi–spojité schéma (Obrázek 17 b), které se již dostane na pixely, které jsou 

diagonálně. Každému pixelu, který tvoří hranici je přiřazeno příslušné číslo ze schématu podle 

směru, kde se nachází následující hraniční pixel. Po otestování všech hraničních pixelů objektu 

se tyto vektory směrovosti uloží a v kódu, který je tvořen řetězcem čísel. [29] 
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Obr. 17) a) Čtyř a b) osmi-spojité schéma Freemanova kódu [29] 

 

Obr. 18) Příklad použití osmi směrového schématu na čtverec o straně délky 3 [29] 

Hranice jakéhokoliv diskrétního tvaru obrazu se skládají z pixelů (pro tento přiklad je 

pixel reprezentován čtvercem). Místa kde se stýkají rohy jednotlivých pixelů se nazývají 

vrcholy a ty jsou popisovány čísly podle počtu rohů. Kódy řetězce funguji na principu popisu 

těchto vrcholů, kde hodnoty řetězce nabývají hodnot od 0 do 4. Hodnota nula značí, že vrchol 

se nachází mimo objekt a hodnota 4 že vrchol je uvnitř objektu. Hodnoty 1,2,3 jsou vysvětleny 

na Obrázku 19. [29] 
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Obr. 19) Vrcholový řetězcový kód [29] 

Tento kód je invariantní vůči rotaci a translaci, a proto se používá při rozpoznávání 

obrazů nebo v neuronových sítích. [29] 

1.3 Klasifikace a rozpoznávání 

Klasifikace může být definována jako kategorizace vstupních dat do tříd extrahováním 

významných vlastností a příznaků z pozadí, které mají z hlediska klasifikace společné 

vlastnosti. Jedním z přístupů je hledání rozdílů ve vektorech příznaků nebo porovnávání celého 

objektu. Složitější metodou jsou neuronové sítě. Neuronové sítě nefungují na principu znalosti 

algoritmů, ale na principu učení. Síť se nejprve předloží trénovací sada dat a tím se přizpůsobí 

na řešení daného problému. [31]  

1.3.1 K-nearest neighbours 

Zkráceně také KNN neboli K nejbližších sousedů. Jedná se o klasifikátor, který je založený na 

principu Euklidovské vzdálenosti k nejbližšímu sousedovi nebo sousedům. To znamená, že 

pokud jsou dva objekty klasifikovány do jedné třídy tak musí mít něco společného. To znamená, 

že tato metoda předpokládá, že jsou vytvořené trénovací materiály, které jsou správně 

klasifikované. Klasifikace nového objektu probíhá tak, že se vloží do prostoru trénovacích dat 

a na základě jeho vlastností se z těchto dat vybere K nejbližších vzorů. K značí počet nejbližších 

sousedů, mezi kterými se rozhoduje. [34]  

Vstupní objekt je poté zařazen klasifikátorem nejbližšího souseda do jedné ze tříd, ve 

které je nejbližší vzor z trénovací množiny podle funkce , která se vypočítá pomocí minimální 

euklidovskou vzdálenost 𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) mezi dvěma instancemi xi a xj (42) [34]: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = √∑ (𝑎𝑟(𝑥𝑖) − 𝑎𝑟(𝑥𝑗))2𝑛
𝑟=1       (42) 

Kde x jsou instance ke klasifikaci a ar hodnotu r-tého atributu instance x.  
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Obr. 20) Příklad kde testovací objekt je klasifikován do Třídy 1 jako modrý čtverec, 

pokud se hledá v K=1 sousedech, nebo je klasifikován do Třídy 2 jako červený 

trojúhelník, pokud se hledá v K=3 sousedech 

1.3.2 Artificial neural network 

Artificial neural network (ANN), česky umělá neuronová síť, představuje uspořádanou sít 

mnoha navzájem spojených neuronů. Neuron stejně jako biologický neuron v mozku má vstupy 

(v biologii se nazývají dendrity). Struktura neuronu, který obsahuje n reálných vstupů x, je na 

Obrázku 21. [33] 

 

 

Obr. 21) Struktura neuronu [33] 
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Vstupy neuronu x1,x2,…xn jsou ohodnoceny odpovídajícími reálnými váhami 

w1,w2,…wn , které určují propustnost vstupů. Nárůst výstupní hodnoty y při dosažení hodnoty 

prahu h je dán přenosovou funkcí (aktivační funkce). Nulový práh pro přenosovou funkci a 

vlastní práh neuronu lze chápat jako váhu, tzv. bias w0=-h dalšího vstupu x0=1. Nejjednodušším 

typem přenosové funkce je tzv. skoková funkce, která patří mezi sigmoidní aktivační funkce. 

Další typy přenosových funkcí jsou spojitá lineární nebo logistická sigmoida. [33] 

Umělé neuronové sítě fázi adaptivní, ve které se sít učí, a fázi aktivní, v niž sít koná 

naučenou činnost. Při fázi učení se sít adaptuje na řešení daného úkolu. Nastavováním vah 

vstupů neuronů se obvykle realizuje učení sítě. Učení neuronové sítě se rozlišuje na tzv. učení 

s učitelem a učení bez učitele. [33] 

Při učení s učitelem je nutné mít dispozici sadu testovacích příkladů, k nimž je známé 

řešení. Tyto příklady se pak postupně předkládají na vstupy a srovnává se odezva trénovacího 

přikladu se skutečnou. Na základě rozdílnosti skutečného výstupu od trénovacího se upraví 

neuronové váhy. Po provedení dostatečného množství učících operací se síť naučí poskytovat 

stabilní výstup. [33] 

Při učení bez učitele není žádné prvotní kritérium, co by určovalo správnost řešení. 

Tento algoritmus funguje na principu hledání ve vstupních datech určité vzorky se stejnými 

vlastnostmi. Celé učení je založeno informacích, které si samotná síť během učení získá. 

Systém učení neuronových sítí se může přizpůsobovat pomocí změn jednotlivých vah, 

přizpůsobováním přenosové funkce počtu neuronů, nebo také změnou topologie celé sítě. 

Pokud je známé požadované řešení, je možné srovnat aktuální vstup se vstupem požadovaným 

a stanovit tak chybu. Na základě chyby pak změnit váhu, tak aby při řešení stejného problému 

byla tato velikost chyby menší. [33] 

1.3.3 Hidden Markov models 

Jsou Markovovy modely, kde některé stavy a přechody mezi nimi nelze pozorovat. Skryté 

Markovovy modely (angl. Hidden Markov models HMM) patří do skupiny trénovatelných 

klasifikátorů. Představuje statistický model, ve kterém je pro daný vektor prvků určena 

odpovídající třída gest, která je založena na tréninkových datech. [34]  

HMM jsou v podstatě konečné automaty, které jsou charakterizovány jako: 

𝜆 = (𝑁, 𝑀, 𝐴, 𝐵, 𝜋)        (43) 

kde N je vektor skrytých stavů, M vektor pozorovatelných stavů, A je matice pravděpodobnosti 

přechodu mezi skrytými stavy, B je matice pravděpodobnosti přechodu k pozorovatelným 

stavům a  je vektor počátečních pravděpodobností stavů. U této metody je potřeba zajistit, aby 

se nestal takový případ, kdy se vyskytne takový vektor příznaků, pro který není z jednoho stavu 

definován přechod. HMM tento problém vyřeší tak, že klasifikátor ohodnotí pravděpodobnost, 

že tento příznak byl poslán stavem. HMM se dají dělit na spojité a diskrétní. Vstupem do 

spojitých Markovových modelů jsou příznakové vektory. Tyto spojité modely bývají pro 

klasifikaci využívány častěji. Pro klasifikaci gest se nejčastěji používá dopředný model (někdy 

také levo-pravý model). Tento typ modelu dovoluje pouze dopředný postup tzn. od počátečního 

stavu ke koncovému. Není zde povoleno návratu současného stavu do minulého. [2] 
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Obr. 22) Příklad dopředného markovova modelu [34] 

 

1.3.4 Shluková analýza 

Cílem této metody je zařadit objekty do shluků, a to tak aby dva objekty z jednoho shluku si 

byly více podobné než dva objekty ze dvou různých shluků. Lze rozlišovat dva typy shlukování. 

První je konvenční, který je založen na měření podobností, kde podobnost znaků je funkcí jejich 

vlastností. Druhý je konceptuální shlukování, které předpokládá, že jsou známé charakteristiky 

shluků, do kterých se objekty zařazují. [35] 

Princip analýzy je, že by každý objekt měl být zařazen do jednoho shluku dle jeho 

vlastností (pevné shlukování). Když lze však objekt zařadit do více shluků tak se tomu říká 

překrývající se shlukování. [35] 

Vstupem pro analýzu je datová matice a výstupem je identifikace shluků. Shluková 

analýza zkoumá podobnosti objektů díky míře podobnosti. Výstupem analýzy je stanovení 

počtu shluků a také popsání výsledků. [35] 

1.3.5 Support vector machines 

Do kategorie tzv. jádrových algoritmů patří jedna z relativně nových metod nazvaná podpůrné 

vektory (angl. Support vector machines, SVM). Myšlenkou této metody je převod vstupního 

prostoru do jiného, který má více dimenzí a lze v již v něm oddělit třídy lineárně. V původním 

dvoudimenzionálním prostoru jsou dvě skupiny prvků oddělené kružnicí. Rozšířením 

dvoudimenzionálního prostoru o další dimenzi vznikne možnost přidat prvkům uvnitř kružnice 

další souřadnici, která je posune v některém směru podél přidané osy. Takže oddělení těchto 

tříd již lze provést lineárně pomocí roviny. [36] Principem metody je rozšíření prostoru 

přidáním třetího atributu, založeného na prvních dvou, tak že místo původních dvou atributů 

(x1,x2) budou již tři definované funkcemi f1,f2,f3 kde [36]: 

𝑓1 = 𝑥1
2,  𝑓2 = 𝑥2

2,  𝑓3 = √2𝑥1𝑥2. 
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Obr. 23) Dvourozměrný prostor s trénovacími příklady, oddělovací hranice je 

představována funkcí x1
2+ x2

2 ≤ 1 [36] 

Obrázek 24 nyní ukazuje původní data z Obrázku 23 v novém prostoru. V tomto novém 

prostoru se již obě třídy dají separovat lineárně. Tento jev je obecně platný: v prostoru 

s dostatečným počtem dimenzí lze najít lineární nadrovinu. [36] 

Optimální rovina, která oddělí dané atributy se hledá pomocí metody kvadratického 

programování.  Optimální rovina pro příklady xi s klasifikací yi=±1 lze přenést na hledání 

hodnot parametru váhy i :  

∑ 𝛼𝑖𝑖 −
1

2
∑ 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗(𝑥𝑖𝑥𝑗)𝑖,𝑗  .      (44) 

Zde platí, že suma součinu datových bodů je rovna nule a že hranice má jedno globální 

maximum. [36] 

𝛼𝑖 > 0 a ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0𝑖  

Rovina, která lineárně odděluje dané body je dána rovnicí  

ℎ(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖(𝑥 ⋅ 𝑥𝑖)𝑖 ).       (45) 

Rovinu, která se našla ve vícedimenzionálním prostoru, lze transformovat zpět do původního 

prostoru, čímž lze dosáhnout libovolně zvlněné hraniční křivky která odděluje data. [36] 

 

Obr. 24) Stejná data jak v Obrázku 23 mapována do trojrozměrného prostoru. Kruhová 

hranice se stala lineární. [36]
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2 LEVEL SET METODA 

Dobrý způsob, jak nalézt a následně segmentovat tvar ruky z obrazu, je využití Level set 

metody. Metoda je velice vhodná, jelikož dokáže detekovat i obrazce matematicky těžko 

popsatelných tvarů. Jak již bylo zmíněno výše, metoda level set vyvíjí danou konturu či povrch 

manipulací funkce vyšších dimenzí, takzvanou level set funkcí. Tato funkce se vyvíjí pomocí 

diferenciální parciální derivace. [37] 

Výhodou této metody jsou:  

• kontury reprezentované level set funkcí se mohou přerušovat, nebo spojovat během 

evoluce, kde se tyto změny dějí automaticky 

• metoda je výpočetně rychlá a paměťově nenáročná  

Pro implementaci tradiční level set metody je numericky nezbytné, aby se funkce držela 

poblíž vyvíjející se, takzvané signed distance function (znaménková vzdálenostní funkce). [38] 

K tomu se využívá numerická technika reinicializace, která udržuje level set funkci poblíž 

znaménkové vzdálenosti. Pomocí reinicializace se také udržuje stabilní vývoj křivky. Dále bude 

představena novější varianta level set metody, která ,,nutí” level set funkci, aby se nacházela 

v blízkosti znaménkové vzdálenosti, bez použití reinicializace. [37]  

2.1 Obecná Level set metoda 

V obecné level set formulaci vyvíjejících se kontur, je kontura, označována znakem Γ, 

reprezentovaná jako nulová level set Γ(t) =  {(𝑥, 𝑦)|𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 0}, level set funkce 

𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡). Rovnice evoluce level set funkce 𝜙 v může být napsána v základní obecné formě 

[37]:  

𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝐹|𝛻𝜙| = 0          (46) 

Kde funkce F je nazývaná rychlostní funkcí. Pro segmentaci obrazu, funkce F závisí na 

vstupních datech obrazu a na level set funkci 𝜙.Obecná level set funkce může vyvolávat skoky, 

ostrou nebo velice plochou konturu v průběhu evoluce, a to způsobuje další vysokou výpočetní 

nepřesnost. [37] 

2.2 Základní poznatky k Level set metodě 

Nejprve se vytvoří vícedimenzionální level set (LS) funkce 𝜙, která prochází rovinou xy, kde 

průsečík LS s rovinou tvoří počáteční(iniciační) křivku. Takto vytvořená křivka tvoří v rovině 

xy počáteční rozhraní. Tato počáteční level set funkce se nazývá nulová level set (zero level 

set) 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡 = 0). Každý bod LS funkce nabývá určitou vzdálenost d od iniciační kontury a 

poté se tato hodnota vzdálenosti nazývá pozitivní vzdáleností, jestliže se nachází vně uzavřené 

kontury, nebo negativní, pokud je uvnitř. [39] 
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Obr. 25) Počáteční rozhraní Level set funkce [39] 

Je dáno rozhraní (uzavřená modrá křivka), které odděluje jednu oblast od druhé, a také 

rychlosti F, které definují, jak se každý bod křivky pohybuje. F závisí na mnoha fyzikálních 

faktorech, přesto směr rychlostí se předpokládá vždy kolmo ke křivce tvořící rozhraní. 

Souřadnice bodů LS funkce nacházejícího se na čele vyvíjejícího se rozhraní jsou popsány 

(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), kde t je čas. Poté se každý tento bod pohybuje s hranou tak jak se dané rozhraní 

mění. Z této skutečnosti pak musí platit, že :  

𝜙(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑡) = 0        (47) 

proto modrému vyvíjejícímu rozhraní vždy odpovídá 𝜙 = 0. Poté se rovnice parciálně 

zderivuje podle času, zasubstituje se rychlostní funkce F a vznikne rovnice (48) nazývaná 

parciální diferenciální rovnice s počáteční hodnotou (ang. initial value partial diferential 

equation). [39] 

𝜙𝑡 + 𝐹(𝜙𝑥
2 + 𝜙𝑦

2)
1/2

= 0        (48) 

S počáteční hodnotou, protože popisuje časový průběh řešení na základě počátečního 

stavu a parciální diferenciální, protože obsahuje parciální derivace. Rovnice transformuje 

čistě geometrický problém do jazyka parciálních diferenciálních rovnic, kde výsledek může 

být použit k analýze řešení pro různé rychlostní funkce. [39] 

Jednoduchý případ může být konstantní rychlostní funkce F=1 a sinusoidní počáteční 

rozhraní, které vede na dvě řešení problému. Řešení jsou stejná do chvíle, dokud se nezačne 

vyvíjet místo kde se protínají dvě vyvíjející se části rozhraní. V jednom případě se tyto části 

rozhraní překrývají a ve druhém se zachová pouze jedno, které vytvoří nové a poté pokračuje 

jako jediné. Případ kde se části rozhraní překrývají se nazývá ,,swallowtail”, druhý ,,leading 

wave“. [39] 
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Obr. 26) a) Řešení Swallowtail b) Řešení Leading wave [39] 

Aby rozvíjená kontura netvořila tyto ostré rohy mezi rozhraními, tak se v místech těchto 

náhlých změn využije matematická teorie viskozity, která změkčuje ostré přechody a tlumí 

náhlé změny. Zakomponováním viskozity do případu, kde rychlost se rovnala jedné, vzniká 

rovnice 𝐹 = 1 − 0,1𝜅 , kde κ je zakřivení. Zasubstitiováním této rovnice do (48) vzniká 

rovnice: 

𝜙𝑡 + (𝜙𝑥
2 + 𝜙𝑦

2)
1/2

= 0,1𝜅       (49) 

velikost vyhlazení se mění pomocí čísla u symbolu zakřivení viz. Obrázek 27. [39] 

 

Obr. 27) a) Viskozita: F=1-0,1κ b) Menší viskozita: F=1-0,01κ c) Bez viskozity: F=1  

[39] 

2.3 Nevýhody spojené s reinicializací 

Aby se vyhnulo problému s výpočetní nepřesností inicializuje se level set funkce 𝜙 jako 

znaménková vzdálenostní funkce před evolučním vyvíjením a poté se reinicializuje (,,přetvoří“) 

aby se měnila periodicky v průběhu evoluce. Standardní reinicializovací metodou je vyřešit 

rovnici reinicializace (50). [39] 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜙0)(1 − |𝛻𝜙|.        (50) 

Kde 𝜙0 je funkce k reinicializaci a 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜙0) je znaménková funkce. 

Bohužel, když 𝜙0 není hladká nebo je na nějaké straně rozhraní strmější než na straně druhé, 

tak výsledná nulová level set funkce 𝜙 může být nesprávně posunuta od původní. To způsobuje 

to, že když level set funkce je daleko od znaménkové distanční funkce, tak tyto metody nemusí 
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být schopny reinicializovat level set funkci na znaménkovou. Běžně se level set funkce může 

výrazně lišit od hodnot své znaménkové funkce pouze v malém počtu iteračních kroků, zejména 

tehdy pokud není zvolen dostatečně malý časový krok. Z praktického hlediska může být 

reinicializační proces trochu komplikovaný, drahý a také s menšími vedlejšími efekty. [37] 

2.4 Variační Level set formulace vývoje křivky bez reinicializace  

U variační level set formulace vývoje křivky se level set funkce udržuje v blízkosti znaménkové 

vzdálenostní funkce během evoluce, a to je důležité zejména v blízkosti nulové level set. Je 

dáno, že takto přiřazená znaménková funkce musí splňovat |𝛻𝜙| = 1. A naopak, jakákoliv 𝜙 

funkce, která tuto vlastnost splňuje je znaménková funkce plus konstanta. Z této informace se 

odvodí rovnice (51), která charakterizuje, jak blízko je funkce 𝜙 znaménkové vzdálenostní 

funkci v prostoru Ω ⊂ ℝ2. [37] 

𝒫(𝜙) = ∫
1

2
(|𝛻𝜙| − 1)2𝑑𝑥𝑑𝑦

𝛺

.       (51) 

S výše definovanou funkcí 𝒫(𝜙) se navrhne následující variační formulace pro celkovou 

energii křivky ℰ(𝜙): 

ℰ(𝜙) = 𝜇𝒫(𝜙) + ℰ𝑚(𝜙).       (52) 

Kde 𝜇 > 0 je kontrolní parameter zmenšující odchylku 𝜙 od znaménkové funkce 

a ℰ𝑚(𝜙)  je energie, která řídí pohyb nulové level set křivky. [37] 

V případě variační level set formulace je ℰ𝑚(𝜙) označována jako implicitně definovaná 

externí energie a závisí na datech získaných z obrazu. Pak je 𝒫(𝜙) nazývána jako vnitřní 

energie, která udržuje funkci 𝜙 hladkou. [37] 

Pro segmentaci se používají dynamické křivky, které se pohybují směrem k hranicím objektu. 

Aby se tomu tak dělo tak se musí explicitně definovat vnější(externí) energie, která způsobuje 

pohyb nulové level křivky směrem k hranicím objektu. V příkladě, kde I je obraz, tak funkce g 

je hranový indikátor definovaný: 

𝑔 =
1

1+|𝛻𝐺𝜎∗𝐼|2
.         (53) 

kde 𝐺𝜎 je Gaussova funkce se standartní odchylkou σ. [37] 

Poté je externí energie definována: 

 ℰ𝑔,𝜆,𝜈(𝜙) = 𝜆ℒ𝑔(𝜙) + 𝜈𝒜𝑔(𝜙).      (54) 

kde 𝜆 > 0 a 𝜈 jsou konstanty, ℒ𝑔(𝜙) a 𝒜𝑔(𝜙) jsou části vnější energie definovány dle rovnice 

(55). Konstanta 𝜈 může být pozitivní, nebo negativní, záleží zde na pozici výchozí pozici nulové 

level set kontury. Například, je-li kontura okolo objektu, bude mít tento koeficient kladnou 

hodnotu, a tudíž se kontura může zmenšovat rychleji. Bude-li kontura uvnitř objektu tak 

konstanta bude mít zápornou hodnotu, aby urychlovala expanzi. [37] 

ℒ𝑔(𝜙) = ∫ 𝑔𝛿(𝜙)|𝛻𝜙|𝑑𝑥𝑑𝑦
𝛺

.       (55) 

Která vyjadřuje délku nulové level set křivky a 𝒜𝑔 urychluje její rozvoj. 

𝒜𝑔(𝜙) = ∫ 𝑔𝐻(−𝜙)𝑑𝑥𝑑𝑦.
𝛺

       (56) 



 

41 

 

Symbol 𝛿 značí Diracovu funkci a H funkci Heavisideovu. 

Funkce celkové energie se přepíše do tvaru: 

ℰ(𝜙) = 𝜇𝒫(𝜙) + ℰ𝑔,𝜆,𝜈(𝜙).       (57) 

Externí energie ℰ𝑔,𝜆,𝜈 posouvá zero level set funkci směrem k hranicím objektu, zatímco vnitřní 

energie 𝜇𝒫(𝜙) snižuje odchylku funkce 𝜙 od znaménkové vzdálenostní funkce během jejího 

vývoje. Nejrychlejší metoda pro minimalizaci celkové energie se provede její derivací podle 

času. Tento gradientní tok pak získá tvar podle rovnice (58). [37] 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 𝜇 [𝛥𝜙 − 𝑑𝑖𝑣 (

𝛻𝜙

|𝛻𝜙|
)] + 𝜆𝛿(𝜙)𝑑𝑖𝑣 (𝑔

𝛻𝜙

|𝛻𝜙|
) + 𝜈𝑔𝛿(𝜙)  (58) 
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3 IMPLEMENTACE A VÝSLEDKY  

Tato kapitola je věnována popisu implementace zvolené variační Level set metody, která je 

prováděna v prostředí MATLAB R2019a od společnosti MathWorks.  

Nejprve se nasnímalo několik fotek rukou v různých úhlech natočení. Tyto fotky (o 

rozměrech 4032x3024) byly zachyceny mobilním telefonem a ruce měly v pozadí bílou stěnu, 

nebo světle hnědý stůl.  

Vstupem do programu jsou jednotlivé nasnímané obrazy a výstupem je segmentovaný 

obraz a úhel natočení ruky vůči svému těžišti. Schéma algoritmu je zobrazeno na Obr.28. 

V prvním kroku se nahraný obraz upravil do takové velikosti, aby následující funkce Lsfce 

nemusela zpracovávat obraz o takových rozměrech, jelikož čas průběhu LS funkce při použití 

originální velikosti obrazu je extrémně dlouhý. Po úpravě velikosti se spustí funkce LS, která 

segmentuje vstupní obraz na část ruky a pozadí. Takto segmentovaný obraz je pak vstupem do 

funkce moments, která ze vstupního obrazu získá obrazové momenty a následně úhel natočení 

ruky.  

 

Obr. 28) Schéma zpracování obrazu v prostředí MATLAB 

3.1 Implementace Variační Level set metody  

Po vstoupení do funkce LSfce se nejprve inicializuje zero level set křivka, která bude dále 

rozvíjena pomocí LS funkce. Dále se vypočítá hranový detektor g a po získání těchto hodnot se 

spustí cyklus, který vždy přepočítává Diracovu funkci delta_h, divergenci Curv a celý výpočet 

funkce phi podle vzorce (58).  

 

Obr. 29) Zjednodušené schéma programu Lsfce 
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Výstupem této funkce je segmentovaný obraz phi, kde ruka je zobrazena bílou barvou 

a pozadí černou.  

V další časti programu se pomocí obrazových momentů vypočítal úhel náklonu ruky. 

Pro lepší představu byla v obraze vytvořena přímka, která vede těžištěm ruky a odpovídá jejímu 

sklonu. 

 

Obr. 30) a) Vstupní obraz b) Segmentovaný obraz s přímkou 

3.2  Výsledky implementace 

Úkolem bylo prověřit funkčnost a spolehlivost vybrané metody zpracování obrazu. Program 

testoval množství snímků, ve kterých byla zachycena vždy jedna ruka. Ruce byly nasnímány 

pod různými úhly a od vícero lidí, aby vzniklo několik druhů vzorků.  

Ze zkoumaných 107 snímků se podařilo detekovat ruku a správně určit její úhel natočení 

u 76 případů. U 13 případů se nepodařilo správně detekovat tvar ruky a následně určit úhel. U 

těchto 13 případů to bylo většinou způsobeno tím, že byl na fotce zachycen i stín, který 

zapříčinil, že se špatně identifikoval přechod mezi pozadím obrazu a rukou. U zbylých 18 

případů se nepodařil správně určit sklon ruky. Na těchto vzorcích se vždy určil úhel o 180° 

menší, než měl být. Jednalo se vždy o fotky, kde ruka byla skloněna o více než 180°.  

  

Obr. 31) Vstupní obraz a špatně detekovaný obrys ruky 
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Obr. 32) Příklady správně detekovaného obrysu ruky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

4 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Vybraný způsob segmentace obrazu pomocí Level set funkce je velice univerzální a lze ho 

použít i na segmentaci obrazů s ještě složitějšími tvary, než je tvar ruky. Implementovaný 

program funguje velice dobře na snímcích, kde je vyfocena ruka na bílém pozadí. Snímky, kde 

je ruka vyfocena s pozadím podobným barvě kůže (světle hnědý stůl) tak navržený program 

segmentace není zcela přesný. Veliký vliv na přesnost segmentace má i nasvícení scény. Žluté 

světlo nepřispívá kladně kvalitě segmentace. Tab 1) zobrazuje úspěšnost detekce na bílém a 

světle hnědém pozadí. Bezpochybně by šlo vstupní obraz mnohem více zpracovat před 

samotnou segmentací Level set metodou, aby bylo dosaženo lepších výsledků u fotek se světle 

hnědým pozadím. Například omezit, nebo naopak zvýšit intenzitu některých z barevných 

složek. V další části programu se segmentovaný obraz popisuje pomocí obrazových momentů. 

Spočtením obecných obrazových momentů se získá úhel natočení ruky okolo jejího těžiště. 

Tento způsob je velice účinný, nicméně ve výpočtu se pracuje s goniometrickou funkcí tangens, 

která má periodu jedno π. Díky tomu, jakmile úhel natočení ruky překročí hranici 180° tak se 

úhel určí znovu v rozmezí (0; 180°) místo správného úhlu v rozmezí (180°; 360°) viz. Tab 2). 

U 18 chybně identifikovaných vzorků se určil úhel vždy o 180° menší, jelikož ruka byla 

natočena na 180° a více stupňů. 

Tab 1)  Výsledky detekce ruky  

Pozadí fotky Celkem fotek Chybně 

detekováno 

Správně 

detekováno 

Úspěšnost [%] 

Bílé 67 2 65 97,01 

Hnědé 40 11 29 72,5 

 

Tab 2)  Výsledky určení úhlu sklonu ruky 

Úhel sklonu 

ruky 

Celkem fotek Chybně určen Správně určen Úspěšnost [%] 

0° : 180° 53 0 53 100 

180° : 360° 12 12 0 0 

0° : 180° 23 0 23 100 

180° : 360° 6 6 0 0 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat a vytvořit ucelený přehled známých metod 

zpracování obrazu, které lze použít k rozpoznání gest rukou ze snímaného obrazu. Závěrem 

práce vybrat jednu z metod a na základě její použitelnosti ji podrobněji popsat a realizovat. 

Před samotnou realizací daného problému bylo nutné blíže porozumět základním 

pojmům. Z tohoto důvodu je v první kapitole této práce stručně popsáno několik známých 

metod zpracování obrazu. Druhá kapitola se již věnuje podrobnějšímu popisu vybrané metody 

Level set. V další části práce jsou aplikované poznatky z teoretické části   a je vytvořen program 

v interaktivním prostředí Matlab. V poslední části práce jsou zhodnoceny výsledky 

z vytvořeného programu. 

Program je rozdělen do třech hlavních částí. V první častí se vstupní obraz nahraje do 

programu a poté se změní jeho velikost. V další části programu se provede samotná segmentace 

ruky od pozadí obrazu pomocí metody Level set. Do poslední části programu vstupuje 

segmentovaný obraz, u kterého jsou vypočteny obrazové momenty, ze kterých se následně 

vypočítá úhel náklonu ruky. 

Segmentace a následný popis jednoho snímku trvá přibližně 12 sekund, tento čas je pro 

určení statického gesta dostatečně rychlý, nicméně pro real-time určování gest je to již velice 

dlouhá doba. Do budoucna by se dal program vylepšovat, aby se dosáhlo lepších výsledků a 

kratších pracovních časů. 





 

49 

 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] RAUTARAY, Siddharth S. a Anupam AGRAWAL. Vision based hand gesture 

recognition for human computer interaction: a survey. Artificial Intelligence Review 

[online]. 2015, 43(1), 1-54 [cit. 2019-02-16]. DOI: 10.1007/s10462-012-9356-9. ISSN 

0269-2821. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10462-012-9356-9 

[2] MRÁZ, S. Rozpoznávání gest ruky v obraze. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. 81 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Karel Horák, Ph.D 

[3]  DOHNAL, Martin. Geometrická reprezentaceobrazové informace [online]. Plzeň, 2010 

[cit. 2019-05-23]. Dostupné z: 

http://graphics.zcu.cz/files/88_DP_2010_Dohnal_Martin.pdf. Diplomová prace. 

Západočeská univerzita v Plzni. 

 [4] SINGH, Sanjay Kr., D. S. CHAUHAN, Mayank VATSA a Richa SINGH. A Robust Skin 

Color Based Face Detection Algorithm. Tamkang Journal of Science and Engineering 

[online]. 2003, 2003(4), 8 [cit. 2019-02-16 

[5] KAUR, Amanpreet a B.V KRANTHI. Comparison between YcbCr Color Space and 

CIELab Color Space for Skin Color Segmentation. International Journal of Applied 

Information Práce [online]. New York, 2012, 2012(4), 4 [cit. 2019-02-16]. ISSN 2249-

0868 

[6] VEZHNEVETS, Vladimir, Vassili SAZONOV a Alla ANDREEVA. A Survey on Pixel-

Based Skin Color Detection Techniques. Práce://graphics.cs.msu.ru/en [online]. Moscow: 

Graphics and Media Laboratory, 2003 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: 

http://graphicon.ru/oldgr/en/publications/text/gc2003vsa.pdf 

[7] GARCÍA-LAMONT, Farid, Jair CERVANTES, Asdrubal LOPEZ-CHAU a Lisbeth 

RODRÍGUEZ. Segmentation of Images by Color Features: A Survey: A Survey. 

2018/03/01, 292. DOI: 10.1016/j.neucom.2018.01.091. 

[8] SVOBODA, Tomáš. Rozpoznávání gest [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-02-17]. Dostupné 

z:https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=116685. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Michal Hradiš 

[9] BARTONČÍK, Michal. Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob [online]. Brno, 

2011 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=38405. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Karel Horák 

[10]  PETYOVSKÝ, Petr. Barevné modely. Práce://www.uamtold.feec.vutbr.cz [online]. 

Brno:    VUT, 2008 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: 

http://www.uamtold.feec.vutbr.cz/vision/TEACHING/MPOV/01c%20-

%20Barevne%20modely.pdf 

[11]  P. SURAMPALLI, Gururaj, Dayanand J a Dhananjay M. An Analysis of Skin Pixel 

Detection using Different Skin Color Extraction Techniques. 2012/09/01, 54, s. -5, 1 s.. 

DOI: 10.5120/8655-2385. 

 



 

50 

 

[12] PETERS, Christoph. Invalid YcbCr values. In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2011 [cit. 2019-02-19]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AYCbCr#Invalid_YcbCr_values 

[13]  ADAMEC, Václav. Zpracování a rozpoznávání obrazu [online]. Olomouc, 2011 [cit. 

2019-02-19]. Dostupné z: 

https://theses.cz/id/520eu6/downloadPraceContentForThesesCZ_adipIdno_139025. 

Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Vedoucí práce Eduard 

Bartl. 

[14]  HASAN, Mokhtar M. a Pramod K. MISHRA. HSV Brightness Factor Matching for 

Gesture Recognition Práce. International Journal of Image Processing [online]. 20n. 

l., 2010, 4(5), 12 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: 

http://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJIP/Volume4/Issue5/IJIP-250.pdf 

[15] ŠPANĚL, Michal a Vítězslav BERAN. Obrazové segmentační techniky: 

http://www.fit.vutbr.cz/~spanel/segmentace [online]. Brno, 2005 [cit. 2019-02-28]. 

Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~spanel/segmentace. Skripta. Vysoké učení 

technické v Brně. 

[16]  Prewitt Operator. In: Www.tutorialspoint.com [online]. Hyderabad: 

www.tutorialspoint.com, c2019 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: 

https://www.tutorialspoint.com/dip/prewitt_operator.htm 

[17]  JANOVIČ, Tomáš. Detekce očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace 

[online]. Brno, 2012 [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=54849. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Petr Walek. 

[18] OTSU, N., A threshold selection method from gray-level histograms, [online], 

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, s.62–66,. 1979, [cit. 

2009-05-20] URL: < http://cobweb.ecn.purdue.edu/~kak/courses-iteach/ 

ECE661.08/OTSU_paper.pdf> 

[19] ROMÁNEK, Jakub. Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

[online]. Brno, 2012 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=53769. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ondřej Šmirg. 

[20] LOMBAERT, Herve. Level set method: Explanation. Etsmtl.ca [online]. Montreal: 

tsmtl.ca, 2006, 3.1.2006 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

https://profs.etsmtl.ca/hlombaert/levelset/ 

[21] CREMERS, Daniel. Level Set Methods in Computer Vision [online]. Graz, 2006 [cit. 

2019-02-27]. Dostupné z: 

http://www.csd.uwo.ca/~yuri/Presentations/ECCV06_tutorial_partII_dan.pdf. 

Prezentace. University of Bonn. 

[22] HORÁK, Karel, Ilona KALOVÁ, Petr PETYOVSKÝ a Miroslav RICHTER. 

Počítačové vidění [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 

http://www.uamtold.feec.vutbr.cz/vision/TEACHING/MPOV/Pocitacove_videni_S.pd

f. Skripta. 

[23] NOVOTNÝ. Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu: Detekce mobilního 

robotu zpracováním obrazu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: 



 

51 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/30308035.pdf. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně. Vedoucí práce Jiří Krejsa. 

[24] DOBEŠ, Michal. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN – technická 

literatura, 2008. ISBN 978-807-3002-336. 

[25] PAVELEC, Josef. Efektivní výpočet obrazových momentů [online]. Brno, 2011 [cit. 

2019-03-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gyn5a/bachelor_thesis.pdf. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Pavel Matula. 

[26]  KARTOUS, Petr. Hra s ovládáním pomocí gest ruky [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-

02-26]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=116090. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Michal Hradiš. 

[27] GROS, Jan. Segmentace obrazu založená na reliéfu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-03-

02]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=69112. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Aleš Křupka. 

[28] VLACH, Jaroslav. Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy [online]. 

Liberec, 2012 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: http://www.fm.tul.cz/document/360. 

Autoreferát disertační práce. Technická univerzita v Liberci. 

[29] LI, Linghua, Yining LIU, Yongkui LIU a Borut ŽALIK. Evaluation and Comparison 

on the Techniques of Vertex Chain Codes. Journal of Software [online]. 2012, 7(12), 

2840-2848 [cit. 2019-03-02]. DOI: 10.4304/jsw.7.12.2840-2848. ISSN 1796-217X. 

Dostupné z: http://ojs.academypublisher.com/index.php/jsw/article/view/8622 

[30] KŘÍSTEK, Jakub. Rozpoznávání ručně kreslených objektů [online]. Brno, 2015 [cit. 

2019-03-03]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=100554. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Oto Janoušek. 

[31] TEWARI, Deepika a Sanjay Kumar SRIVASTAVA. A Visual Recognition of Static 

Hand Gestures in Indian Sign Language based on Kohonen Self-Organizing Map 

Algorithm: Tewari, Deepika and Sanjay K. Srivastava. “.” (2012). International 

Journal of Engineering and Advanced Technology [online]. 2012, 2012(2), 165-170 

[cit. 2019-03-03]. ISSN 2249 –8958. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/55c2/652b4b61132a7d1575addfba95f75e124e6a.pdf 

[32] VAŇKOVÁ, Klára. Rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové 

charakteristiky. [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/52323/17201.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Petr 

Schwarz. 

[33] ŠŤASTNÝ, Petr. Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí [online]. Brno, 2014 

[cit. 2019-03-03]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/rr91b/Stastny_Petr.pdf. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Jiří Hřebíček. 

 



 

52 

 

[34]  PETYOVSKÝ, Petr. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění: PŘEDNÁŠKA 

KURZU MPOV [online]. In: . Brno, rev.2015, s. 43 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: 

http://midas.uamt.feec.vutbr.cz/POV/Lectures/09_Klasifikace_a_automaticke_trideni.

pdf 

[35] SPOHNEROVÁ, Kateřina. Shluková analýza [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2019-03-

03]. Dostupné z: https://theses.cz/id/lmxnjv/85121-715936965.pdf. Diplomová práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Jaroslav Marek. 

[36] ŽIŽKA, Jan. Support vector machines (SVM). Is.muni.cz/el/1433/podzim2006 

[online]. Brno: is.muni.cz, 2005, 2005 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1433/podzim2006/PA034/09_SVM.pdf 

[37] LI, Chunming, Chenyang XU, Changfeng GUI a M. D. FOX. Level set evolution 

without re-initialization: a new variational formulation: a new variational formulation. 

In: 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition (CVPR‘05). 2005, 1, 430-436 vol. 1. DOI: 10.1109/CVPR.2005.213. 

ISSN 1063-6919. 

[38] HANÁK, Pavel. Segmentace obrazů magnetické rezonance [online]. Brno, 2010 [cit. 

2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1735. Bakalářská práce. Vysoké 

učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav 

radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Havlíček. 

[39] SETHIAN, James. Level Set Methods: An Act of Violence. Mathematics + Berkeley 

[online]. Berkeley: University of California, c2011-2019, 1996 [cit. 2019-04-25]. 

Dostupné z: https://math.berkeley.edu/~sethian/2006/Papers/sethian.amersci.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

7 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK    

Obrázky 

Obr.1: Zobrazení RGB krychle         17 

Obr.2: Barevný model HSV         19 

Obr.3: Barevný prostor YcbCr        20 

Obr.4: Typy hran v obraze. Zleva: step, ramp, line a roof     20 

Obr.5: Vybrané druhy operátorů a jejich masek pro jednotlivé osy    22 

Obr.6: Tvary masky pro jednotlivé směry operátoru Prewitttové    22 

Obr.7: Maska a) Positivního a b) Negativního Leplaceova operátoru   23 

Obr.8: Ukázka aplikace b) Positivního c) Negativního Leplaceova operátoru na obraz a) 23 

Obr.9: Reprezentace Houghovy transformace přímky a) do parametrického prostoru b) 24 

Obr.10: Houghova transformace pro hledání kružnic v obraze    24 

Obr.11: Popis hranice obecného tvaru       25 

Obr.12: Nulová level set rovina tvaru čtverce      25 

Obr.13: Vývoj hranic nalezených Level set metodou     26 

Obr.14: Počáteční obraz (vlevo) a watersheds čáry reprezentující hráze   26 

Obr.15: Určení hodnoty prahu z histogramu       27 

Obr.16: Elipsa se stejnými momenty jako ruka      29 

Obr.17: a) Čtyř a b) osmi-spojité schéma Freemanova kódu    31 

Obr.18: Příklad použití osmi směrového schématu na čtverec o straně délky 3  31 

Obr.19: Vrcholový řetězový kód        32 

Obr.20: Příklad kde testovací objekt je klasifikován do Třídy 1 jako modrý čtverec, pokud se 

hledá v K=1 sousedech, nebo je klasifikován do Třídy 2 jako červený trojúhelník, pokud se 

hledá v K=3 sousedech         33 

Obr.21: Struktura neuronu         33 

Obr.22: Příklad dopředného markovova modelu      35 

Obr.23: Dvourozměrný prostor s trénovacími příklady, oddělovací hranice je představována 

funkcí x1
2+ x2

2 ≤ 1          36 



 

54 

 

Obr.24: Stejná data jak v Obrázku 24 mapována do trojrozměrného prostoru. Kruhová hranice 

se stala lineární          36 

Obr.25: Počáteční rozhraní Level set funkce       38 

Obr.26: a) Řešení Swallowtail b) Řešení Leading wave     39 

Obr.28: Schéma zpracování obrazu v prostředí MATLAB      42 

Obr.29: Zjednodušený schéma programu Lsfce      42 

Obr.30: a) Vstupní obraz b) Segmentovaný obraz s přímkou     43 

Obr.31: Vstupní obraz a špatně detekovaný obrys ruky     44 

Obr.32: Příklady správně detekovaného obrysu ruky     44 

 

Tabulky 

Tab 1) Výsledky detekce ruky 

Tab 1) Výsledky určení úhlu sklonu ruky 

 

 

 



 

55 

 

8 SEZNAM PŘÍLOH 

Obsah přiloženého CD   

Součástí této práce je datový nosič obsahující data potřebná k reprodukci výsledků uvedených 

v tomto textu a vlastní text práce.  

• Foto: několik fotek na ukázku programu 

• Matlab skripts: veškerý zdrojový kód k reprodukci výsledků práce 

• Info: informace ke spuštění programu 

• Text práce: vlastní text práce v PDF  

• Ukázka programu: video ukázka programu 

• Výsledky: xlsx soubor s výsledky  


