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Abstrakt 

Cílem práce je provedení pokročilé analýzy signálů z laboratoře chůze. V úvodu je 

rozebrána problematika krokového cyklu a jeho souvislosti s kinematikou kloubů. 

Dále se práce zabývá popisem laboratoře chůze a definicí indexů umožňující 

klasifikaci chůze při kinematické analýze. V praktické části byla provedena realizace 

kinematické analýzy dat v programovém prostředí MATLAB a následně srovnány 

výsledky zdravých jedinců a pacientů trpících dětskou mozkovou obrnou. Analýza 

zahrnovala detekci zvolených bodů ve vybraných kinematických veličinách. 

V poslední části bylo realizováno grafické uživatelské rozhraní pro vizualizaci 

analýzy. 
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Abstract 

The aim of the thesis is a realization of advanced analysis of signals from gait 

laboratory. The introductory part deals with the gait cycle and its relation to the 

joints kinematic is discussed. Additionally, the work is focused on the description of 

the gait laboratory and the definition of the indexes in order to quantify patient´s 

overall gait in kinematic analysis. In the practical part, kinematic data analysis was 

implemented in the MATLAB environment and the results of healthy individuals and 

patients with cerebral palsy were compared. Kinematic analysis included peak 

detection in specific kinematic variables. In the last part a graphical user interface 

for visualization was implemented. 
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1 ÚVOD 

Chůze hraje zásadní roli v životě člověka. Je to jeden z pohybových stereotypů, který 

je součástí každodenních aktivit zdravého jedince. Poruchy chůze negativně 

ovlivňují obecnou kvalitu života. Je proto důležité nalézat nové prostředky 

umožňující lepší diagnózu či léčbu těchto patologií.  

V teoretické části se tato práce zabývá popisem základní funkční jednotky 

chůze, a to krokového cyklu a pohybem kloubů lidského těla v jeho fázích. 

Představuje metody analýzy chůze, která je důležitá pro získání klíčových informací 

při určování stupně funkčního omezení. Ačkoliv nachází analýza chůze využití 

v mnoha odvětvích, klíčového významu nabyla při vyšetřování stereotypů chůze a 

léčbě dětí trpících mozkovou obrnou. 

V další kapitole je věnována pozornost samotnému vyšetření v laboratoři 

chůze, principu měření a systému Vicon. Předložená práce si klade za cíl poukázat 

na význam kinematické analýzy chůze. Pro řešení problémů s interpretací získaných 

dat byly představeny indexy chůze, jež mohou klasifikovat chůzi jako normální či 

patologickou a vyjádřit velikost změny od normy. 

V praktické části byla provedena realizace analýzy signálů z laboratoře chůze 

v programovém prostředí Matlab. Analýza byla využita pro kvalitativní hodnocení 

pohybu u osob trpící dětskou mozkovou obrnou a pro následné srovnání se 

zdravými jedinci. Analýza chůze představuje důležitou metodu pro získání 

informací, které jsou klíčové pro určení stupně funkčního omezení vzniklého v 

důsledku patologie.  

Hlavním cílem práce je vytvořit grafické uživatelské rozhraní, které by 

umožnilo uživateli přehledně a jednoduše posoudit rozsah patologií chůze pacienta. 
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2 TEORIE CHŮZE 

2.1 Pohyb jako základní projev života 

K pohybu neživého objektu dochází na základě vnějšího působení síly. Na rozdíl od 

pohybu živého jedince, který využívá vlastní zdroj síly a jehož pohyb je řízen za 

účelem dosažení konkrétního cíle. Charakteristickým rysem lidského pohybu je 

rytmické střídání pohybových fází, např. flexe-extenze apod. [38] 

Chůze je základním lokomočním stereotypem člověka, který má zásadní 

význam pro kvalitu jeho života. S tímto základním pohybem se setkáváme každý 

den, přesto ale pro něj neexistuje obecně platná definice. V literatuře můžeme nalézt 

různé definice chůze. 

Při snaze ji popsat je potřeba si uvědomit, že chůze se vyznačuje množstvím 

společných rysů, které se při provedení pohybu různými skupinami osob budou 

jevit jako podobné. Zároveň je však charakteristická pro každého jedince, 

s individuálními znaky, které jsou podmíněny zdravotním stavem, psychickými 

faktory, vnějšími podmínkami a také parametry lidského těla. Chůze je jednou 

z nejčastějších pohybových aktivit, kterou během života vykonáváme.  Poruchy 

chůze můžou negativně ovlivnit obecnou kvalitu života. Proto je důležité tyto 

poruchy chůze diagnostikovat co nejdříve, aby mohla být zahájena jejich léčba. 

[38][11][1] 

2.2 Krokový cyklus 

Chůze člověka je výsledkem sérií cyklicky se opakujících pohybových stereotypů. 

Aby bylo možné chůzi popsat, je nutné nejdříve charakterizovat její základní 

jednotku, a to krokový cyklus. 

Krokový cyklus (gait cycle) začíná prvotním kontaktem paty s podložkou 

(heel contact) a je ukončen opětovným kontaktem paty stejné dolní končetiny. 

Funkční jednotkou je tedy dvojkrok (stride), který je složen ze dvou kroků – pravé a 

levé končetiny (step). Pro lepší pochopení probíhajících událostí během tohoto 

pohybu byl cyklus procentuálně rozdělen do dvou základních fází – stojné fáze 

(stance phase) a švihové fáze (swing phase). Fáze krokového cyklu jsou shrnuty 

v tabulce (Tab.  2.1) a zobrazeny na obrázku (Obr. 2.1). Délky těchto fází jsou také 

závislé na rychlosti lokomoce. Při chůzi dochází ke střídání období dvojí opory 

(double-limb support), kdy jsou obě nohy v kontaktu s podložkou s obdobím jedné 

opory (single-limb support), kdy je v kontaktu pouze jedna končetina. S rostoucí 

rychlostí pohybu dochází ke zkrácení fáze dvojí podpory až na minimum. [11][17] 
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2.2.1 Stojná fáze 

Stojná fáze tvoří přibližně 60 % krokového cyklu a můžeme ji rozčlenit do pěti 

následujících událostí. Chůze začíná kontaktem paty s podložkou (Heel contact, 

0 %), který je následován položením celého povrchu nohy na podložku (Foot flat, 

8 %). Ve středním stoji (Mid stance, 30 %) je přenášena váha na zatíženou končetinu 

a druhá ji míjí. Stojná fáze pokračuje odlepením paty od podložky (Heel off, 30-40 %) 

a je zakončena odlepením palce (Toe off) a to tedy přibližně po dokončení 60 % 

krokového cyklu. [17][37] 

2.2.2 Švihová fáze 

V následující švihové fázi je dokončeno zbývajících 40 % procent krokového cyklu a 

lze ji popsat třemi dílčími kroky. Počáteční švih (Early swing, 60-75 %) je fáze po 

odlepení palce od podložky až do období středního švihu (Mid swing, 75-85 %). Ta 

časově koresponduje s fází stojnou, kdy končetina ve švihové fází míjí opačnou 

končetinu nacházející se ve středním stoji. Zakončením celého krokového cyklu je 

perioda konečného švihu (Last swing, 85-100 %), která trvá až do okamžiku 

kontaktu paty s podložkou a opakování celého procesu lokomoce. [17][37] 
 

Tab.  2.1 Jednotlivé fáze krokového cyklu 

Phase Events 
Percentage od 

cycle 

Events of Opposite 

Limb 

Stance 

Heel contact 0  

Foot flat 8  

 10 Toe off 

Mid stance 30 
Mid swing (25%-

35%) 

Heel off 30-40  

 50 Heel contact 

Toe off 60  

Swing 

Early swing 0-75  

Mid swing 75-85 Mid stance (80%) 

Late swing 85-100  

 90 Heel off (80%-90%) 

Heel contact 100  
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Obr. 2.1 Fáze krokového cyklu 

Popis krokového cyklu a jeho jednotlivých fází se liší u různých autorů. Pro 

srovnání je uvedeno dělení krokového cyklu dle Perry s procenty udávajícími část 

cyklu [21]:  

1. Počáteční kontakt (initial contact): 0-2 %, 

2. Stádium zatěžování (loading response): 0-10 %, 

3. Mezistoj (midstance): 10-30 %, 

4. Konečný stoj (terminal stance): 30-50 %, 

5. Předšvihová fáze (preswing phase): 50-62 %, 

6. Počáteční švih (initial swing): 62-75 %, 

7. Mezišvih (midswing): 75-85 %, 

8. Konečný švih (terminal swing): 85-100 %. 

2.3 Biomechanika chůze 

Biomechaniku můžeme definovat jako vědecký obor zabývající se mechanickou 

strukturou a mechanickým chováním živých systémů, otázkami mechanické opory 

či náhrady jejich částí a mechanickými interakcemi s vnějším okolím. [9] Je to 

disciplína, která umožňuje charakterizovat lidský pohyb komplexně z více pohledů 

a spojuje jeho biologické, fyzikální, pohybové a motorické složky. 

Pro úspěšnou lokomoci musí být splněno několik základních podmínek: [28] 

• neustálá generace pohybu nutná k přemístění v prostoru, 

• udržení dynamické stability během pohybu těla vpřed, 

• schopnost adaptace na změny prostředí nebo jiné požadavky, 

• iniciace a terminace lokomočních dějů. 
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Chůze je komplexní pohyb, který vyžaduje současné zapojení všech kloubů 

dolní končetiny spolu se svalovým aparátem. Každý pohyb je spojen s výdejem 

energie. Množství energie potřebné pro vykonání pohybu je dáno hmotností tělesa 

a velikostí pohybu těžiště tohoto tělesa podél os x (předozadní směr), y (pravolevý 

směr) a z (vertikální směr). 

Centrální těžiště lidského těla při vzpřímeném stoji s pažemi volně 

připaženými se nachází ve střední čáře přibližně 1 cm ventrálně od prvního 

křížového segmentu S1. Během krokového cyklu dochází k pohybu těžiště, které 

opisuje křivku tvaru sinusoidy ve vertikální i horizontální rovině s výkyvy až 5 cm. 

Elevace a deprese těžiště je spojena s přenosem váhy mezi oporovou a švihovou 

končetinou a odvíjí se také od rychlosti chůze – s vyšší rychlostí dochází k větším 

výchylkám těžiště. Při pohybovém stereotypu je snaha minimalizovat energetický 

výdej. Pohyb vykonáváme tak, aby výchylka těžiště těla ve vertikálním směru byla 

co nejmenší. 

Pro chůzi je charakteristická vysoká variabilita. Všechny různé způsoby 

chůze se vyznačují obecně platnými biomechanickými předpoklady. Mezi hlavní 

požadavky na provedení chůze můžeme zařadit rovnováhu – schopnost zaujmout 

vertikální, stabilní držení těla a schopnost zahájení pohybu a jeho pokračování. [8] 

Normální chůze se vyznačuje pěti hlavními rysy, které u patologické chůze 

nejsou většinou přítomny [17]: 

• stabilita ve stojné fázi, 

• dostatečné odlepení chodidla během švihu, 

• přiměřená délka švihové fáze, 

• odpovídající délka kroku, 

• zachování energie v průběhu krokového cyklu.  
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3 ANALÝZA CHŮZE 

Hodnocení chůze je všeobecně založeno na subjektivním pozorování a informacích 

od pacienta. Spolehlivost takového hodnocení není dostačující, proto je třeba 

analýzu chůze objektivizovat a kvantifikovat. Pro analýzu pohybu začaly být 

využívány biomechanické metody, které poskytují poznatky o mechanice pohybu 

při chůzi, způsobu jejího řízení, energetických nárocích na provedení chůze, 

zapojení jednotlivých svalů apod.  Z pohledu biomechaniky na způsoby analýzy 

chůze můžeme nahlížet z hlediska kinematického a kinetického. Kinematická 

analýza se zabývá popisem změn, ke kterým dochází v jednotlivých segmentech 

lidského těla. Analýza kinetická spočívá v měření velikostí a účinků sil, které působí 

na člověka při chůzi.  V rámci analýzy chůze může být rovněž provedeno 

elektromyografické měření, které popisuje svalovou aktivitu spojenou s pohybem. 

[17][11] 

3.1 Kinematická analýza chůze 

Metody využívané pro analýzu chůze jsou založeny na určení pohybu bodů 

vybraných segmentů těla a následném vyhodnocení záznamu. Označením bodů na 

záznamu lze získat rovinné souřadnice sloužící pro určení základních kinematických 

veličin jako je dráha, rychlost, zrychlení a úhlová rychlost segmentů. 

Po zvolení souřadného systému je možné určit polohy bodů a z nich 

vyplývající polohy segmentů těla. Pro výpočet délkových a úhlových parametrů se 

využívá vztahů z analytické geometrie. [18] 

 Jsou-li dány body A, B, C o příslušných souřadnicích, pak pro délku segmentu 

ohraničeného body A a B platí vztah ((3.1): 

Velikost úhlu α mezi segmenty určíme ze vztahu ((3.2) 

 

kde platí vzorce ((3.3), ((3.4), ((3.5), ((3.6): 

  

 𝑑(𝐴, 𝐵) = |𝐴𝐵| = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2 + (𝑧𝐵 − 𝑧𝐴)2 (3.1) 

 
cos ∝ = |

𝑢1 ∙ 𝑣1 + 𝑢2 ∙ 𝑣2 + 𝑢3 ∙ 𝑣3

|𝑢| ∙ |𝑣|
| (3.2) 

 𝑢 = 𝐵 − 𝐴 = (𝑢1; 𝑢2; 𝑢3) = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴; 𝑦𝐵 − 𝑦𝐴; 𝑧𝐵 − 𝑧𝐴) (3.3) 

 𝑣 = 𝐶 − 𝐴 = (𝑣1; 𝑣2; 𝑣3) = (𝑥𝐶 − 𝑥𝐴; 𝑦𝐶 − 𝑦𝐴; 𝑧𝐶 − 𝑧𝐴) (3.4) 

 |𝑢| = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2 + (𝑧𝐵 − 𝑧𝐴)2 (3.5) 

 |𝑣| = √(𝑥𝐶 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐶 − 𝑦𝐴)2 + (𝑧𝐶 − 𝑧𝐴)2 (3.6) 
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Jednotlivé způsoby analýzy můžeme rozlišit z hlediska způsobu určení 

sledované veličiny. Sledovaná veličina je určována přímo při goniometrii a 

akcelerometrii. V případě optoelektronických systému je určena pomocí zobrazení. 

Pro komplexní hodnocení pohybu jsou nejvíce využívány optické metody, 

které pracují s pasivními nebo aktivními markery umístěnými na testované osobě. 

U pasivních markerů se využívá odrazu infračerveného světla vysílaného 

snímajícími kamerami, naproti tomu aktivní emitují světlo vlastní. Kromě 

markerových optických systémů existují i bezmarkerové, jenž využívají pro 

hodnocení speciální výpočetní algoritmy. Výhodou optoelektronických systému je 

vysoká přesnost hodnocení polohy markerů v prostoru. Nicméně jejich použití je 

omezeno jen na laboratorní podmínky z důvodu rušivých vlivů okolního prostředí. 

Pro analýzu mohou být využity i systémy na základě jiných fyzikálních 

principů. Příkladem jsou inerciální systémy s gyroskopickými senzory, které 

poskytují informace o poloze tělesných segmentů. [18][40][34] 

3.2 Kinematika pánve a kloubů dolních končetin 

3.2.1 Kinematika pánve 

Pánev se během pohybového cyklu pohybuje ve třech rovinách – sagitální, frontální 

i horizontální, ale pouze v malém rozsahu. Ačkoliv je pohyb pánve popisován 

samostatně, kinematika pohybu se odehrává především u kyčelních kloubů (při flexi 

a extenzi) a méně u lumbosakrálních kloubů.  

V sagitální rovině se pánev pohybuje v anteriorním a posteriorním směru 

kolem medio-laterální osy procházející kyčelním kloubem. Protože je pánev jako 

celek poměrně pevná (rigidní) struktura, oba dva iliakální hřebeny se pohybují 

společně. Během chůze při normální rychlosti dochází k přednímu a zadnímu sklonu 

pánve v malém rozsahu, a to přibližně o 2-4°. Vzor pohybu pánve během celého 

krokového cyklu se podobá sinusové vlně se dvěma cykly. Maximální anteverze je 

dosaženo během cyklu ve fázi středního stoje a konečného švihu.  

V rovině frontální můžeme na pánvi pozorovat elevaci a depresi iliakálních 

hřebenů ve vztahu k horizontální rovině. Během krokového cyklu dochází k úklonu 

pánve celkově o 10-15°. Přenesením váhy na jednu končetinu dochází k addukci 

v kyčelním kloubu a na nezatížené končetině nastává relativní abdukce a pánev na 

této straně klesá. Během další fáze cyklu dochází k návratu pánve do neutrální 

pozice, která je následována poklesem na kontralaterální straně. 

Během chůze pánev rotuje v horizontální rovině okolo vertikální osy 

procházející kyčelním kloubem. V průběhu krokového cyklu dochází nejdříve 

k vnitřní a poté k vnější rotaci pánve, celkově o 3-4° v každém směru. 
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Rozsah pohybu pánve pro pravou a levou končetinu ve všech třech rovinách 

je demonstrován na obrázku (Obr. 3.1). Změny v úhlech, ke kterým během pohybu 

dochází, nejsou pevně dány a závisí také na rychlosti chůze.  [37][18][37] 

 
Obr. 3.1 Průběh úhlových rozsahů pánve během krokového cyklu 

3.2.2 Kinematika kyčelního kloubu 

Kinematika probíhající v kyčelním kloubu je znázorněna na obrázku (Obr. 3.2), kde 

můžeme pozorovat charakter jednotlivých pohybů v příslušných rovinách. Pohyby 

kyčelního kloubu v sagitální rovině rovněž představují sinusovou křivku. Jako první 

dochází v krokovém cyklu k flexi, která přechází do extenze během 

kontralaterálního počátečního kontaktu a navrací se zpět do flexe během fáze 

švihové. Celkově dochází v kyčelním kloubu k flekčnímu pohybu o rozsahu 30° a 

extenčnímu přibližně 10° vzhledem k neutrálnímu anatomickému postavení během 

normální chůze. 

Vzorec pohybu – elevace a deprese iliakálních hřebenů v rovině frontální 

odráží pohyb pánve. Abdukce a addukce v kyčelním kloubu nastává na základě 

pohybu pánve u nezatížené končetiny. Na začátku krokového cyklu – při iniciálním 

kontaktu nastává addukce, která se během stoje vyrovnává do neutrálního 

postavení. Ve švihové fázi přechází kyčelní kloub do abdukce. 

Stehenní kost (femur) a pánev rotují v horizontální rovině společně. Na 

začátku cyklu při kontaktu pravé paty dochází k mírné vnější rotaci, ale poté femur 

rotuje vnitřně až do vykročení druhé končetiny. Tehdy dochází k vnější rotaci až do 

konce cyklu. Úhlové rozpětí rotací se pohybuje od 8-9°. [18][37] 
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Obr. 3.2 Průběh úhlových rozsahů kyčelního kloubu během krokového cyklu 

3.2.3 Kinematika kolenního kloubu 

Pohyby kolenního kloubu, ke kterým dochází během chůze, mají komplexnější 

charakter než u ostatních kloubů. Jejich křivky můžeme vidět na obrázku (Obr. 3.3). 

Koleno má totiž během pohybu funkci absorpce nárazů a předcházení nadměrného 

zatěžování. 

V průběhu cyklu dochází v sagitální rovině ke dvěma flexním vrcholům. Při 

počátečním kontaktu je kolenní kloub flektován s úhlem 5° a dále se tento pohyb 

rozvíjí o 15° a dosahuje prvního vrcholu. Ve fázi mezistoje se koleno navrací téměř 

do plné extenze.  Druhého flekčního vrcholu je dosaženo během švihové fáze, kdy je 

vykonána flexe o rozsahu 60°. Ta je následována extenzí až do opětovného 

počátečního kontaktu. 

Ve frontální rovině dochází vlivem geometrie kloubu a silných kolaterálních 

vazů pouze k nepatrným pohybům. Ve stojné fázi můžeme pozorovat abdukčně-

addukční pohyby v rozsahu 3°. Ve švihové fázi může docházet k addukci i abdukci 

v rozsahu až 5°. Různé klinické studie ovšem ukázaly, že převládající směr pohybu 

není jednoznačný a u testovaných osob se liší. 

Rotace kolenního kloubu v horizontální rovině jsou pevně spojeny s pohyby 

stehenní a holenní kosti (tibie). Během zatěžování tibie rotuje vnitřně zároveň i 

s femurem, ale v menším rozsahu. V konečném stoji dochází k uzamčení kolene 

vlivem zevní rotace holenní kosti. Při flexi dochází naopak k vnitřní rotaci, která je 

během extenze kolene opět vystřídána rotací vnější. Variabilnost těchto pohybů 

znemožňuje přesně určit, zda převládá trend vnitřní, anebo vnější rotace a 

v různých studiích se liší. [18][37] 
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Obr. 3.3 Průběh úhlových rozsahů kolenního kloubu během krokového cyklu 

3.2.4 Kinematika hlezenního kloubu 

Nejvýznamnější pohyb hlezna se odehrává během krokového cyklu v sagitální 

rovině. K mírným pohybům dochází i v ostatních dvou rovinách, ale nejsou již tak 

signifikantní. Jejich znázornění vidíme na obrázku (Obr. 3.4). 

V počátečním kontaktu se nachází hlezenní kloub v mírné plantární flexi 

(0 – 5°). Jejím pokračováním se celá noha dostává na podložku. Během celého 

krokového cyklu dochází ke střídání dorsální a plantární flexe. Při průměrné 

rychlosti pohybu vyžaduje pohyb hlezenního kloubu v sagitální rovině přibližně 10° 

dorsální flexe a 20° flexe plantární. 

Ve frontální rovině můžeme během první poloviny cyklu pozorovat everzi a 

abdukci spojenou s dorsální flexí. A naopak při plantární flexi dochází k mírné 

inverzi a addukci. [18][37] 
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Obr. 3.4 Průběh úhlových rozsahů hlezenního kloubu během krokového cyklu 

3.3 Kinetická analýza chůze 

Základní podmínkou provedení pohybu je existence síly o odpovídající velikosti a 

směru.  V případě bipedální chůze zahrnujeme do analýzy pohybu sílu svalů dolních 

končetin (sílu vnitřní i vnější) – setrvačnost, reakční sílu podložky a sílu tíhovou. 

Působící síla je příčinou zatížení pohybového systému a její nadměrné množství 

vede ke zranění. Proto je nutné, abychom dokázali tuto sílu změřit, a určit tak 

velikost jejího účinku. Měřením silových parametrů pro kvantifikaci pohybové 

činnosti se zabývá kinetická analýza. 

V rámci vyšetření je měřena reakční síla působící na tenzometrickou plošinu. 

Primární akční síla, která působí na plošinu je rovna tíhové síle pacienta. 

Tenzometrická plošina na ni reaguje podle zákona akce a reakce, vzniká tak stejně 

velká opačně orientovaná síla. Ta je rovna měřené reakční síle na tenzometrické 

plošině. Základním přístrojovým vybavením, které je využíváno v kinetické analýze 

jsou tak silové (tenzometrické, piezoelektrické) plošiny. 

Výslednou reakční sílu můžeme rozložit do tří vzájemně kolmých složek – 

anterioposteriorní, mediolaterální a vertikální. V průběhu chůze je dominantní 

vertikální složka reakční síly (Fz), která dosahuje maxima kolem 120 % tíhové síly 

měřené osoby. Velikost anterioposteriorní složky (Fy) – smykové síly charakterizuje 

zatížení chodidla v brzdící a akcelerační fázi kontaktu s podložkou. Mediolaterální 

složka reakční síly (Fx) se vyznačuje velkou variabilitou, jenž je ovlivněna rotací 

bérce a supinačním nebo pronačním postavením nohy. Z tohoto důvodu je její 

využití v rámci analýzy obtížné. [18][11] 
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Pro hodnocení otáčivého účinku síly je podstatná velikost momentu síly. 

Velikost otáčivého účinku charakterizuje součin síly a vzdálenosti jejího vektoru od 

bodu otáčení (střed daného kloubu). Z velikosti reakční síly může být také stanoven 

svalový výkon, který informuje o velikosti vykonané práce. Vektor reakční síly je 

definován celkem pomocí devíti parametrů – souřadnice x, y, z počátku vektoru 

reakční síly, složky reakční síly Fx, Fy, Fz, a tři momenty síly Mx, My, Mz. 

V klinické praxi je kinetická analýza používána při sledování vývoje poruchy 

rovnováhy nebo monitorování vlivu léčby na poruchu stability. Důležité uplatnění 

nachází také při objektivizaci balančního deficitu u pacientů s poruchou rovnováhy. 

[11][17][18] 

3.4 Využití analýzy chůze 

Trojrozměrná analýza pohybu se postupem času ukázala být silným nástrojem pro 

kvantitativní posouzení pohybu, a to díky několika důležitým vlastnostem. Mezi její 

výhody patří, že je neinvazivní, umožňuje opakovat vyšetření několikrát v krátkém 

časovém období, poskytuje kvantitativní a trojrozměrné údaje o kinematice 

(trajektorie, rychlost, zrychlení, úhel atd.), kinetice (síla, kloubový moment, 

společná síly atd.) a kvantitativní hodnocení svalové aktivity (elektromyografie). 

  Kvantitativní hodnocení pohybu lze považovat za základní nástroj pro 

analýzu lidského pohybu. Zejména její zavedení v klinické praxi vedlo k výraznému 

pokroku, neboť pacienti přicházející s těžkostmi chůze mohou být nyní objektivně 

posouzeni. 

Analýza chůze (Gait analysis, GA) představuje důležitou metodu pro získání 

informací, které jsou klíčové pro určení stupně funkčního omezení vzniklého v 

důsledku patologie. Navíc GA může poskytnout užitečné prvky pro hodnocení 

účinnosti rehabilitačních zásahů. Klíčového významu nabyla při provádění 

komplexní analýzy stereotypů chůze a léčbě dětí trpících mozkovou obrnou. Ale 

nachází uplatnění i v jiných odvětvích. Například ve sportovním zaměření může být 

využita pro zvýšení výkonu, a to díky zlepšení samotné techniky a mechaniky 

prováděného pohybu. Při zaměření na kinetické síly lze odhalit příčiny přetěžovaní 

určitých segmentů pohybového aparátu a zlepšit tak prevenci vzniku zranění. 

[34][40] 

  



 13 

4 LABORATOŘ CHŮZE 

4.1 Princip měření 

Vyšetření v laboratoři chůze poskytuje instrumentální pohybovou analýzu na 

základě trojrozměrného optického záznamu pohybu. Umožňuje hodnocení pohybu 

jednotlivých segmentů lidského těla při chůzi. Slouží k tomu značky umístěné na 

vybrané anatomické body těla pacienta, jejichž poloha je identifikována na 

zachycených snímcích (Obr. 4.2, Obr. 4.3, Obr. 4.4). 

Optické systémy můžeme rozdělit na systémy s aktivními a pasivními 

značkami. U aktivních systému značky samy vyzařují světelné záření. Pasivní značky 

záření odrážejí a systém využívá jejich kontrastu oproti pozadí. Pacient se pohybuje 

uvnitř prostoru, který je snímán několika kamerami. Ty detekují odražené světlo a 

je tak zaznamenána dráha jednotlivých značek.  

Získaná data jsou zpracována pomocí matematického modelu tzv. skeletonu. 

Model zobrazuje jednotlivé segmenty jako úsečky, které svírají úhel na základě 

okamžitého postavení kloubů. Úhly mezi osami segmentů jsou vypočítávány ve 

třech rovinách, a to sagitální, frontální a transverzální. 

Ke standardním výstupům kinematické analýzy patří závislosti 

kinematických parametrů na čase. Při chůzi jsou nejčastěji hodnoceny pohyby 

dolních končetin a pánve. Důležitým ukazatelem na abnormální pohyby jsou úhlové 

rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech dolních končetin. Zaznamenávají se tak 

změny úhlů ve zmíněných rovinách během krokového cyklu.  

Součástí optické analýzy chůze mohou být i další metody. Pro získání 

informací o aktivitě svalů v průběhu chůze se využívá elektromyografie. Systém 

může obsahovat i tlakové plošiny, jako jsou tlakové desky zapuštěné v podlaze. Při 

kontaktu chodidla s podložkou jsou měřeny síly a momenty sil působící na její 

povrch. V rámci měření je tak hodnoceno i silové působení pro určení zatížení nohy 

pacienta. [11][34][39] 

4.2 Systém Vicon 

Vicon MX (Vicon Motion System) patří mezi jeden z optoelektronických systémů pro 

prostorovou kinematickou analýzu pohybu. Jedná se o pasivní metodu snímání 

pohybu pomocí infračervených kamer s následným automatickým zpracováním 

záznamu. Nejběžnějšími značkami u pasivních systémů jsou kuličky obalené 

reflexivním materiálem. Ten umožňuje odraz infračerveného záření zpět ke zdroji, 

tedy ke kamerám, které jsou vybaveny infračervenými reflektory.  
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Data z měření jsou získávána pomocí softwaru Vicon Nexus. Funkcí tohoto 

programu je nastavení parametrů při záznamu pohybu, uložení dat a export dat do 

daného formátu. [39][22] 

Se získanými daty je také možné pracovat v dalších programech. Jedná se o 

Vicon Polygon, software, jehož účelem je popis a zpracování výstupu z měření. 

Rovněž umožňuje mimo jiné i vytvářet prezentace výsledků, pohled ve 2D nebo 3D 

zobrazení a zobrazení kinematiky a kinetiky chůze. Pro další zpracování je možné 

využít také software Vicon BodyBuilder. 

Komponenty systému Vicon jsou: 

• kamery s infračerveným zářením, 

• jednotky pro příjem analogových dat z kamer, 

• MX systém – sběrnice dat, 

• počítač, 

• kabeláž, 

• reflexní značky. 

Pro komplexní analýzu pohybu jsou součástí systému také silové plošiny, 

EMG nebo DV/DCAM kamery. Propojení kamer s počítačem zajišťuje MX systém, 

společně s jejich napájením a přenosem dat do počítače.  

Proces snímání se provádí za stálých světelných podmínek. Infračervené 

zářiče osvětlující snímaný prostor jsou umístěny po obvodu objektivu kamer. Toto 

světlo je vyzařováno LED diodami typu AlGaAs s vlnovou délkou 780 nm. Kamera 

Vicon MX se dále skládá z video kamery, optiky s optickou čočkou a optických filtrů 

se světlocitlivým detektorem. Kamery je nutné synchronizovat s vysokou přesností, 

aby byl obraz snímán ve stejný čas. Již při malých odchylkách v synchronizaci může 

docházet k zásadním chybám v měření. 

Pro správnou funkčnost systému je nutné rozmístit kamery v prostoru dle 

daných podmínek (Obr. 4.1). K získání trojrozměrného obrazu je zapotřebí, aby 

jeden marker byl snímán alespoň dvěma kamerami. A dále je nezbytné dosažení 

úhlu mezi optickými osami kamer optimálně 90°. Počet kamer se v laboratořích 

chůze může lišit, většinou je používáno 8 kamer, které jsou rozmístěny do 

elipsoidního tvaru. [14][39] 
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Obr. 4.1 Rozmístění kamer v prostoru 

4.3 PlugInGate 

Pro analýzu chůze jsou u systému Vicon určené standardní modely PlugInGait a 

PlugInGait FullBody. Využívá se značek umístěných na těle pacienta, které odráží 

infračervené záření z kamer a převádí jednotlivé trajektorie pohybu do digitální 

podoby. Rozmístění reflexních značek je definováno podle modelu Newington – 

Helen Hayes. Základní model PluginGait zahrnuje pánev a dolní končetiny. Model 

PlugInGait FullBody je rozšířen o horní končetiny, hrudník, hlavu a zaznamenává 

tak pohyb celého těla.  

Vhodné rozmístění značek na dolních končetinách podle modelu PlugInGait 

reprezentují následující obrázky (Obr. 4.2, Obr. 4.3, Obr. 4.4). Body na dolních 

končetinách jsou umisťovány shodně na levou a pravou končetinu, pánev může být 

definována třemi nebo čtyřmi body. [14][22][23] 

 
Obr. 4.2 Umístění markerů u modelu PlugInGait – přední pohled [14] 
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Obr. 4.3 Umístění markerů u modelu PlugInGait – zadní pohled [14] 

 

 
Obr. 4.4 Umístění markerů u modelu PlugInGait – boční pohled [14] 

 
Oblasti lidského těla, ke kterým jsou přiřazeny dané značky, jsou přesně 

definovány. V následující tabulce (Tab.  4.1) se nachází výčet jednotlivých markerů 

spolu s jejich polohou na těle vyšetřované osoby. [14] 
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Tab.  4.1 Polohy značek u PlugInGait 

Značka Název Poloha značky na těle 

LASI/RASI 
Left/Right Anterior 

Superior Iliac 
přední horní trn kyčelní kosti 

LPSI/RPSI 
Left/Right Posterior 

Superior Iliac (SIPS) 
zadní horní trn kyčelní kosti 

SACR Sacral kost křížová, bod mezi SIPS 

LTHI/RTHI Left/Right Thigh laterální strana stehna 

LKNE/RKNE Left/Right Knee osa flexe a extenze kolenního kloubu 

LTIB/RTIB Left/Right Tibia laterální strana holeně 

LANK/RANK Left/Right Ankle vnější kotník 

LHEE/RHEE Left/Right Heel kost patní, ve výšce značky palce 

LTOE/RTOE Left/Right Toe hlavička 2. metatarsu 

 

PlugInGait model definuje každý segment na základě tří nebo více bodů. 

Délka a orientace segmentů je přímo závislá na orientaci markerů, jelikož středy 

kloubů jsou přepočítány ze změřených souřadnic bodů pro každý snímek zvlášť.  

Proto přesné umístění markerů je pro správné měření klíčové. Chybné 

rozmístění markerů by mělo za následek odchylky v kinematickém zpracování. Dále 

je důležité brát v úvahu měkkou tkáň mezi kostí a povrchem těla, jejíž charakter je 

specifický pro daného jedince. Pro vytvoření modelu je nezbytné provést několik 

měření u pacienta – výška a hmotnost pacienta, délka nohy, šířka kolene a šířka 

kotníku. Hodnoty těchto antropometrických parametrů slouží pro výpočet polohy 

středu kloubu. [14][22][23] 
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5 INTERPRETACE KINEMATICKÉ ANALÝZY 

CHŮZE 

Třídimenzionální analýza chůze poskytuje účinný nástroj pro hodnocení pacientů 

s poruchami chůze. Zároveň umožňuje kvantifikaci účinku chirurgického zákroku 

nebo další léčby pacienta a vyhodnocení zlepšení chůze v průběhu času. Posouzení 

chůze se často provádí v klinické praxi i ve výzkumných projektech. Nicméně 

vyhodnocení třídimenzionální analýzy chůze vytváří velké množství dat. 

Interpretace takových rozsáhlých dat je složitá a těžká, rovněž srovnávací přehledy 

jsou obtížné.  

Vznikla tak snaha vyjádřit změny chůze v jediném parametru bez nutnosti 

interpretace objemných dat. Definují se indexy schopné klasifikovat chůzi jako 

normální či patologickou a vyjádřit velikost změn ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Mezi jedny z hlavních indexů vytvořených pro tento účel patří Gait Deviation Index 

(GDI) a Gillette Gait Index (GGI).  

Indexy chůze se nyní běžně používají k posouzení celkové patologie a 

výsledků studií s analyzovanými metodami chůze. Existují rozdíly v tom, jak jsou 

tyto indexy vypočítávány, a tedy i vlastní rozdíly v jejich citlivosti pro zjišťování 

změn nebo rozdílů mezi skupinami.  V následujících podkapitolách jsou blíže 

popsány konkrétní indexy. [15][31] 

5.1 Gillette Gait Index 

Gillette Gait Index (GGI), dříve označován Normalcy Index, můžeme považovat za 

první index, který umožnil charakterizovat chůzi pacienta s klinickou přijatelností. 

Používá vícerozměrné statistické metody pro vyhodnocení odchylky chůze pacienta 

od normální chůze. GGI kombinuje 16 klinicky důležitých parametrů chůze včetně 

časových, prostorových a kinematických pro odvození jediného parametru celkové 

funkčnosti chůze. Vyšší hodnoty indexu znamenají větší odchylku od chůze 

schopných jedinců. [15][29] 

5.1.1 Metoda výpočtu 

Zjednodušeně můžeme GGI chápat jako vyjádření rozdílu mezi diskrétními 

proměnnými popisující chůzi pacienta a průměrem těchto proměnných pro osoby 

bez abnormalit chůze. Jelikož data z analýzy chůze jsou vzájemně závislá, výpočet se 

opírá o metody vícerozměrné statistiky, konkrétně o analýzu hlavních komponent. 

Jejím použitím dojde k transformaci proměnných a je tak odstraněna jejich 

vzájemná závislost. Je získán nekorelovaný souřadný systém, ve kterém je 

realizován výpočet vzdálenosti mezi měřenými proměnnými a průměrnou 
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hodnotou odvozenou z měření fyziologické chůze. Druhá mocnina této vzdálenosti 

představuje stupeň abnormality chůze pacienta – Gillette Gait Index. 

K výpočtu je použita skupina klinicky důležitých parametrů, jejichž přehled 

je zaznamenán v uvedené tabulce (Tab.  5.1). Soubor proměnných byl vybrán 

lékařskými odborníky tak, aby co nejlépe obsáhl konkrétní patologické stavy chůze. 

[29][5] 
Tab.  5.1 Parametry pro výpočet GGI 

Parametry pro výpočet GGI 

Časové a prostorové 

parametry 

Délka fáze odrazu palce (Time of toe off) [% krokového cyklu] 

Normalizovaná rychlost (Walking speed/leg length) [-] 

Tempo (Cadence) [krok/s] 

Kinematické parametry 

Průměrný náklon pánve (Mean pelvic tilt) [°] 

Rozsah pánevního sklonu (Range of pelvic tilt) [°] 

Průměrná hodnota rotace pánve (Mean pelvic rotation) [°] 

Minimální flexe v kyčelním kloubu (Minimum hip flection) [°] 

Rozsah flexe v kyčelním kloubu (Range of hip flection) [°] 

Maximální abdukce ve švihové fázi (Peak abduction in swing) 

[°] 

Průměrná hodnota rotace kyčelního kloubu ve stojné fázi 

(Mean hip rotation in stance) [°] 

Flexe kolenního kloubu při počátečním kontaktu (Knee 

flexion at initial contact) [°] 

Délka maximální flexe v kolenním kloubu ve švihové fázi 

(Time of peak knee flexion in swing) [% krokového cyklu] 

Rozsah flexe v kolenním kloubu (Range of knee flexion) [°] 

Maximální dorzální flexe ve stojné fázi (Peak dorsiflexion in 

stance) [°] 

Maximální dorzální flexe ve švihové fázi (Peak dorsiflexion in 

swing) [°] 

Průměrný úhel stoupání nohy ve stojné fázi (Mean foot 

progression angle in stance) [°] 
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Pro jednotlivé proměnné odpovídající zdravé populaci jsou stanoveny 

průměrné hodnoty a směrodatné odchylky. Dále je provedena jejich standardizace, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledku rozdílnými jednotkami. Výpočet vychází z 

kovarianční matice a je realizován prostřednictvím výpočtu vlastních čísel a 

vlastních vektorů této matice. Vlastní vektory představují nezávislé proměnné – 

hlavní komponenty, které jsou lineární kombinací původních proměnných. 

Výstupem analýzy je vytvoření nových os, kde v počátku tohoto prostoru leží 

průměr zdravé populace. Stejná transformace dat je aplikována na získaná data z 

měření pacienta. Gillette Gait index představuje Euklidovskou vzdálenost mezi 

naměřenými daty pacienta a průměrem zdravé populace v novém systému 

souřadnic. [29][5] 

5.1.2 Klinické použití 

Přínos GGI spočívá v tom, že redukuje objemná data z analýzy chůze do jediného 

indexu. Samostatnou hodnotou tak dokáže vyjádřit odlišnost pacientovy chůze od 

průměrné normální chůze. [5] 

Gillette Gait Index se stal jedním z nejvyužívanějších indexů v dětské klinické 

praxi. V této oblasti je především používán k měření patologické závažnosti chůze a 

hodnocení terapeutických výsledků u dětí a mladých dospělých s mozkovou obrnou 

a poruchou chůze tzv. toe-walk. [25] 

Rovněž se využívá k hodnocení skupin pacientů jako jsou dospělí s 

poraněním míchy a mozku nebo pacienti léčeni pro nádory centrálního nervového 

systému. Dokáže odlišit různé patologie chůze – od mírných poruch až po 

kvadruplegii. Může odhalit rozdíly u skupin pacientů, kteří mají odlišné diagnózy 

nebo podstoupili operaci. Zároveň umožňuje i hodnotit účinnost léčebného postupu. 

V rámci vyšetřování osob se stejnou diagnózou zajišťuje porovnání míry postižení 

jednotlivých pacientů. Slouží také k posouzení spolehlivosti instrumentální analýzy 

chůze a citlivosti ostatních indexů chůze. [1][10][35] 

5.2 Gait Deviation Index 

Mezi další nástroje pro posouzení analýzy chůze jediným parametrem spadá i Gait 

Deviation Index (GDI). Můžeme jej charakterizovat jako kvantitativní hodnocení, 

které porovnává devět kinematických proměnných ve studované skupině se 

skupinou kontrolní. Cílem tohoto srovnání je popsat rozsah variability chůze 

pacienta ve vztahu ke kontrolní skupině. [31] 
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5.2.1 Metoda výpočtu 

GDI je založen na výpočtu vzdálenosti mezi daty pacienta a průměrem referenčních 

dat kontrolní skupiny. Vychází z kinematických proměnných, které popisují úhlové 

rozsahy jednotlivých kloubů ve třech základních rovinách. Konkrétní použité 

proměnné jsou demonstrovány v tabulce (Tab.  5.2). [25] 
Tab.  5.2 Kinematické proměnné pro výpočet GDI 

Kinematické proměnné pro výpočet GDI 

Pánev 

Náklon pánve (Pelvic Tilt) 

Úklon pánve (Pelvic Obliquity) 

Rotace pánve (Pelvic Rotation) 

Kyčel 

Flexe a extenze kyčle (Hip Flexion/Extension) 

Abdukce a addukce kyčle (Hip Ab/Adduction) 

Rotace kyčle (Hip Rotation) 

Koleno Flexe a extenze kolene (Knee Flexion/Extension) 

Kotník 
Dorzální a plantární flexe kotníku (Ankle Dorsi/Plantar) 

Supinace a pronace kotníku (Foot Progress Angles) 

 

Aplikováním singulárního rozkladu na naměřená data vybraných 

proměnných jsou odvozeny příznaky chůze, které odpovídají získaným singulárním 

vektorům. Lineární kombinace prvních patnácti příznaků tvoří základ výpočtu GDI. 

Bylo ověřeno, že patnáct příznaků chůze poskytuje dostatečně přesnou aproximaci 

původních dat. V rámci kontrolní skupiny tyto příznaky definují průměrnou 

nepatologickou chůzi. GDI je roven absolutní vzdálenosti mezi vektorem příznaků 

kontrolní skupiny a vyšetřovaného jedince. Je tak stanovena jediná hodnota 

vyjadřující rozsah patologie chůze pacienta. Gait Deviation Index roven 100 nebo 

vyšší znamená nepřítomnost patologie chůze a každý pokles o 10 bodů pod 100 

odpovídá rozdílu jedné směrodatné odchylky od průměru kontrolní skupiny 

nepatologické chůze. [25] 

5.2.2 Klinické použití 

Využití GDI je rozšířeno jak pro hodnocení analýzy chůze u dětí s mozkovou obrnou, 

tak i u dospělých se spastickou formou. Je používán pro vyjádření funkčního 

omezení pacientů s mozkovou obrnou. GDI je vhodným nástrojem i pro kvantifikaci 

změn chůze, ke kterým dochází po operačním zákroku u zmíněné skupiny pacientů. 

[15] 
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Přestože GDI byl původně určen pro hodnocení pacientů s mozkovou obrnou.  

Postupně se stal signifikantní pro hodnocení chůze i u jiných skupin pacientů, a to u 

pacientů s Parkinsonovou chorobou, s plastikou kyčelního kloubu nebo i amputací 

dolních končetin. [1][10][13] 

Díky tomu, že GDI kvantifikuje změny chůze jediným parametrem, je možné 

ho využít i u hemiparetických pacientů. Výsledkem analýzy je jeden parametr, který 

umožňuje komplexní interpretaci, ve srovnání s hodnocením celého samostatného 

souboru naměřených dat. [33] 

5.3 Srovnání GGI a GDI 

Gillette Gait Index se prokázal jako užitečný nástroj pro interpretaci kinematické 

analýzy chůze a je široce používán v klinickém výzkumu i praxi. Nicméně obsahuje 

jistá omezení. Tento index vychází z 16 kinematických a časově – prostorových 

parametrů, které byly zvoleny odborníky na základě zkušeností s patologickou chůzi 

způsobenou mozkovou obrnou. Volba parametrů byla tak do jisté míry subjektivní. 

Z kinematických křivek pro jednotlivé proměnné jsou ve výpočtech zahrnuty pouze 

charakteristické body. Hodnoty Gillette Gait Indexu nevykazují normalitu. Dále se 

vyskytuje vysoká variabilita GGI pro různé datasety kontrolních skupin. Vzhledem k 

metodě výpočtu je nutné, aby kontrolní skupina obsahovala přes 100 měření pro 

zajištění dostatečné přesnosti. [5][15] 

Tyto „nedostatky“ se snaží odstranit Gait Deviation Index. Výpočet zahrnuje 

kinematická data devíti proměnných z celého krokového cyklu, namísto vybraných 

diskrétních parametrů měření. GDI můžeme považovat za obecnější ukazatel 

patologie chůze, neboť výběr parametrů pro GGI byl definován specificky pro 

pacienty s mozkovou obrnou. Mezi další výhody GDI bychom mohli zařadit 

snadnější interpretaci a možnost parametrického statistického testování díky 

vykazující normalitě. [15] 

GDI i GGI porovnávají chůzi pacienta s průměrem kontrolní skupiny. Jelikož 

GGI vychází ze čtverce vzdálenosti, pro jejich srovnání byla provedena transformace 

následujícím způsobem dle vzorce (5.1): 

Vzájemný vztah GDI a GGI* byl posouzen pomocí korelačního diagramu. Byl 

prokázán jistý lineární vztah (𝑟2 = 0,56), což naznačuje, že tyto použité indexy 

kinematické analýzy souvisejí se stejnou patologií chůze. Zároveň ale velký rozptyl 

v datech ukazuje, že jednotlivé indexy odrážejí různé aspekty patologie. Nicméně 

nedá se říci, že by jeden výrazně převyšoval kvalitu toho druhého. Proto se oba 

indexy staly součástí hodnocení analýzy chůze v klinické praxi. [31] 

  

 GGI* = ln√GGI (5.1) 
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5.4 Další definované indexy 

Výsledek kinematického měření chůze pacienta shrnuje jedinou hodnotou i Gait 

Profile Score (GPS). Jedná se o alternativu k GGI, která byla definována s cílem 

zjednodušit metodu výpočtu. Hodnota tohoto indexu je stanovena přímo na základě 

naměřených dat pacienta a průměru dat z měření bez patologie chůze. GPS je získán 

ze stejných kinematických proměnných jako GGI, ale je vypočítán na základě všech 

naměřených dat. A to jako střední kvadratická odchylka mezi daty pacienta a 

průměrem kontrolní skupiny zdravé populace, je udáván ve stupních. Výhoda GPS 

oproti GGI je možnost vyjádřit výsledné skóre pro pohyby jednotlivých kloubů 

v daných rovinách. Ale na druhou stranu je nutno zmínit, že Gait Profile Score 

nevykazuje normalitu. Tento index se používá k hodnocení výsledků ortopedické 

chirurgie u pacientů s mozkovou obrnou, dále u skupiny pacientů s amputací dolní 

končetiny stejně jako GGI. [3][15] 

Předchozí indexy byly definovány pouze na základě kinematických 

proměnných. V komplexním posouzení chůze hrají roli i kinetické proměnné. Proto 

začaly být vyvíjeny další indexy, které kombinují kinematické i kinetické parametry 

analýzy chůze.  

Hip flexor index (HFI) je odvozen na základě analýzy hlavních komponent z 

celkově pěti kinematických a kinetických proměnných. Jediným parametrem je tak 

umožněn popis celkové funkce kyčelního kloubu během chůze. Tento index je 

objektivním a spolehlivým nástrojem, ale jeho omezení spočívá v zaměření pouze 

na jeden kloub. [30] 

Byla definována i přímá analogie GDI založena na kinetice kloubů. Tato 

metoda, z kinetických dat, singulárním rozkladem odlišila 20 příznaků chůze. Jejich 

lineární kombinace představuje 91 % původních dat. [26] 

Je důležité si uvědomit, že indexy neslouží k diagnostice ani k odhalení 

původu poruchy. Ale jejich klinický význam spočívá v kvantitativním posouzení 

přítomné patologie chůze pacienta. 
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6 METODY ANALÝZY SIGNÁLŮ Z LABORATOŘE 

CHŮZE 

Pro analýzu lidské chůze je nezbytná přesná a účinná detekce eventů tohoto pohybu. 

Jako event označujeme přechod mezi jednotlivými fázemi krokového cyklu. V 

případě analýzy chůze jsou podstatné ty eventy, které oddělují stojnou a švihovou 

fázi krokového cyklu, konkrétně úder paty (heel strike, HS) a odraz palce (toe off, 

TO). Následně mohou být použity při hodnocení časových parametrů chůze – délka 

kroku, období jedné a dvojí opory. Jejich detekce umožňuje normalizovat měřená 

data na délku krokového cyklu. Normalizovaná data mohou být pak snadno 

navzájem srovnávána, a to jak z různých měření, tak rovněž i mezi jednotlivými 

pacienty. 

Pro identifikaci těchto eventů chůze se běžně využívají naměřená data ze 

silových plošin. Nevýhodou silových desek je jejich omezené použití pouze v rámci 

laboratoře chůze. Množství dostupných plošin zároveň stanovuje počet po sobě 

jdoucích krokových cyklů, které jsou vyšetřovány. Mohou být použity také přídavné 

přístroje – senzory připojené k lidskému tělu jako jsou odporové senzory síly, 

akcelerometry nebo gyroskopy. Nicméně použití dalších zařízení komplikuje 

průběh vyšetření. Dává se tak přednost metodám, které mají svůj detekční 

algoritmus založený výhradně na kinematických datech. [19][32] 

6.1 Detekční algoritmy na základě kinematických dat 

Tyto algoritmy vycházejí z pohybové analýzy, která zaznamenává trajektorii 

markerů umístěných na definovaných oblastech lidského těla. Pro sledovaný 

marker v každém časovém okamžiku jsou zjištěny jeho polohové souřadnice ve 

třech osách (x, y, z). [19] 

6.1.1 Foot velocity algorithm 

Vstupními signály Foot velocity algoritmu (FVA) jsou naměřené trajektorie dvou 

markerů – marker umístěný na patní kosti a v oblasti metatarsu. Algoritmus je 

založen na polohových souřadnicích markerů pouze ve vertikální rovině, ze kterých 

je odvozen průběh rychlosti. 

Signály jsou filtrovány dolní propustí s mezní frekvencí 7 Hz. Následně na 

základě průběhu obou markerů je stanoven nový signál jako jejich střední hodnota 

reprezentující střed chodidla. Získaný signál je derivován za použití metody 

konečných diferencí. Posledním krokem může být jeho interpolace pomocí 

kubického splinu. Odvozený průběh rychlosti je pak možné porovnat s měřenými 

daty ze silové plošiny, které jsou snímány s vyšší vzorkovací frekvencí. Požadované 
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eventy chůze jsou získány detekováním extrémů ve stanoveném signálu rychlosti. 

Event chůze TO odpovídá jednotlivým maximům při procházení signálu pomocí 

plovoucího okna o velikosti jednoho krokového cyklu. Minima signálu představují 

eventy chůze HS, jejich detekce je kombinována s prahováním. Díky tomu nejsou 

zohledňována ostatní minima, která by mohla být chybně označena za požadovanou 

událost chůze.  

Pro použití tohoto algoritmu je potřeba definovat prahové hodnoty. Tedy 

nemůžeme tuto metodu považovat za zcela automatickou. [19][6] 

6.1.2 High pass algorithm 

High pass algorithm (HPA) kombinuje metody zpracování signálů z časové a 

frekvenční oblasti. Stejně jako FVA vychází z naměřených dat markeru umístěného 

na patní kosti a v oblasti metatarsu. Algoritmus je založen na vysokofrekvenční 

filtraci a následné detekci lokálních extrémů představující eventy chůze HS a TO.  

V prvním kroku je provedena filtrace dolní propustí s mezní frekvencí 7 HZ. 

Průběh polohových souřadnic ve vertikálním směru patního markeru slouží k 

určení frekvence analyzované chůze. Stanovení frekvence chůze zpracováním 

signálu ve frekvenční oblasti tvoří základ algoritmu. Průběhy obou markerů v 

horizontálním směru jsou filtrovány s mezní frekvencí rovné 0,5násobku frekvence 

chůze. Následně je první maximum tohoto signálu označeno jako HS. Dále je na 

signály aplikována filtrace s mezní frekvencí rovnou 1,1násobku frekvence chůze. A 

event chůze TO je definován jako poslední maximum v získaném signálu.  

HPA je jednoduchý a robustní algoritmus, který ve srovnání s FVA funguje 

stejně dobře pro chůzi dospělých, ale lépe u skupiny pacientů s dětskou mozkovou 

obrnou. [6] 

6.1.3 Empirická modální dekompozice 

Empirická modální dekompozice (EMD – Empirical Mode Decommposition) je 

metoda navržená N. E. Huangem pro analýzu nelineárních a nestacionárních signálů. 

Jedná se o novější metodu rozkladu zpracovávaného signálu na součet vnitřních 

modálních funkcí tzv. IMF (Intrinsic Mode Functions) a zbytku. Každá IMF 

reprezentuje signál v určitém frekvenčním rozsahu. Následně je možné některé IMF 

odstranit či upravit, a složit zpět dohromady. Ve výsledku dostaneme signál 

pozměněný požadovaným způsobem. EMD se podobá vlnkové transformaci, ale 

nevyžaduje předdefinované bázové funkce reprezentující signál. [12][20] 

Vnitřní modální funkce je definována dvěma podmínkami: 

• Počet extrémů a průchodů nulou je shodný nebo se liší o 1. 

• V každém bodě je průměrná hodnoty obálek definované lokálními minimy a 

maximy nulová. 
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Algoritmus empirické modální dekompozice se skládá z následujících kroků. 

Jako první je třeba určit extrémy (maxima a minima) ze signálu 𝑥(𝑛). Pozice 

lokálních maxim se spojí interpolační kubickou křivkou, tím je získána horní obálku 

𝑠1(𝑛). Stejným způsobem je získána i dolní obálka 𝑠2(𝑛) na základě detekovaných 

minim. Ze získaných obálek následuje výpočet jejich průměru 𝑒𝑚(𝑛) podle vzorce 

(6.1): 

Odečtením průměru obálek 𝑒𝑚(𝑛) od původního signálu je získána první složka 

signálu ℎ1(𝑛) (vzorec (6.2)) 

Následuje krok, který určí, zda složka ℎ1(𝑛) splňuje podmínky pro IMF. Jako 

kritérium, kdy je složka ℎ𝑘(𝑛) dostatečná blízká nule, bývá často volen odhad 

směrodatné odchylky (SD – standard deviation). Její hodnota je stanovena na 

základě dvou po sobě jdoucích iterací, jak popisuje vzorec (6.3) 

Jestliže hodnota SD je větší než zvolený práh, proces se opakuje. Namísto původního 

signálu je ale použita získaná složka ℎ1(𝑛). Postup probíhá do té doby, než složka 

ℎ𝑘(𝑛) podmínky IMF splňuje. V případě splnění podmínek je aktuální složka ℎ𝑘(𝑛) 

uložena jako první vlastní modální funkce IMF. 

Následně odečtením první IMF od původního signálu je získán zbytek, se 

kterým se opakuje celý postup rozkladu. Dekompozice původního signálu je 

ukončena, v případě že zbytek je monotónní funkcí a není již možné extrahovat další 

vlastní modální funkci.  Původní signál 𝑥(𝑛) je možné zpětně získat sečtením všech 

složek IMF a zbytku. [12][20] 

6.2 Další automatické detekční metody 

Při automatické detekci eventů chůze se mohou uplatnit i umělé neuronové sítě. 

Jejich činnost je založena na procesu učení. Vstupním vektorem je vektor příznaků 

popisující měřená data chůze odvozený z trajektorií dvou markerů na patní kosti a 

v oblasti metatarsu. Aplikací neuronové sítě je vstupní vektor klasifikován do jedné 

ze dvou kategorií, a to jako úder paty nebo odraz palce. [12] 

Pro identifikaci událostí chůze je vhodné využití i vlnkové transformace.  

Požadované eventy jsou kombinací příznaků, které mohou být nalezeny jak 

v časové, tak frekvenční oblasti.  Pomocí bázových funkcí (vlnek) je realizována tzv. 

časově-měřítková analýza signálu. [27] 

  

 
𝑒𝑚(𝑛) =

𝑠1(𝑛) + 𝑠2(𝑛)

2
 

(6.1) 

 

 ℎ1(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑒𝑚(𝑛) (6.2) 

 
𝑆𝐷 = ∑ [

|ℎ𝑘−1(𝑛) − ℎ𝑘(𝑛)|2

ℎ𝑘−1
2 (𝑛)

]

𝐿

𝑛=1

 (6.3) 
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7 REALIZACE ANALÝZY SIGNÁLŮ 

Analýza signálů byla realizována pro data převzatá z Dětské nemocnice FN Brno.  

Z laboratoře chůze byly využity 2 sady záznamů ze systému Vicon, kde jedna 

reprezentuje chůzi zdravých dětí a druhá skupinu pacientů s mozkovou obrnou. 

Dětská mozková obrna (DMO) je definovaná jako neurovývojové postižení 

motorického vývoje dítěte, které vzniklo následkem prenatalního, perinatalního či 

časně postnatalního poškození mozku. Toto neprogresivní onemocnění patří mezi 

nejčastější diagnózy v dětské neurologii a vyznačuje se poruchou motorických a 

posturálních funkcí. Pro pacienty s DMO je typická spasticita omezující hybnost ve 

fyziologickém rozsahu pohybu. Dále se mohou vyskytovat snížené kognitivní 

schopnosti, poruchy psychomotoriky, postižení řeči, zraku a sluchu. [24] 

Pro zpracování dat bylo využito programového prostředí Matlab R2014a. 

Navržená analýza signálů spočívala ve výběru kinematických veličin pro pánevní, 

kyčelní, kolenní a hlezenní kloub na základě diagnostických požadavků. Celkem bylo 

analyzováno 12 kinematických proměnných u obou skupin (pacienti s mozkovou 

obrnou a zdraví pacienti). Kinematické proměnné jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce. (Tab.  7.1) 

Kinematická analýza dále zahrnovala detekci určitých bodů. Jednalo se o 

minimum v kinematických křivkách flexe a extenze kyčelního a kolenního kloubu a 

maximum z průběhu dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu.  Na základě 

návrhu kinematické analýzy bylo následně implementováno i grafické uživatelské 

rozhraní. 
Tab.  7.1 Kinematické veličiny použité při analýze 

1 
Pelvic 

Angles 

Pelvic Tilt Náklon pánve 

2 Pelvic Obliquity Úklon pánve 

3 Pelvic Rotation Rotace pánve 

4 
Hip 

Angles 

Hip Flexion/Extension Flexe a extenze kyčle 

5 Hip Ab/Adduction Abdukce a addukce kyčle 

6 Hip Rotation Rotace kyčle 

7 
Knee 

Angles 

Knee Flexion/Extension Flexe a extenze kolene 

8 Knee Ab/Adduction Abdukce a addukce kolene 

9 Knee Rotation Rotace kolene 

10 
Ankle 

Angles 

Ankle Dorsi/Plantar Dorzální a plantární flexe kotníku 

11 Ankle Ab/Adduction Abdukce a addukce kotníku 

12 Foot Progress Angles Supinace a pronace kotníku 
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7.1 Předzpracování 

Z laboratoře chůze byly poskytnuty 2 sady dat od pacientů dětského věku. Jedna 

sada představuje data deseti nemocných pacientů a druhá sada reprezentuje data 

pěti zdravých jedinců. Počet měření (trialů) se u jednotlivých pacientů lišilo. Pro 

analýzu bylo vybráno pět trialů u každého hodnoceného jedince. 

Získání kinematických průběhu popisující úhlové rozsahy pacienta předchází 

několik nezbytných kroků: 

• převod C3D souboru na matice, 

• výběr reprezentativního krokového cyklu pro pravou a levou končetinu, 

• indexace požadovaných veličin v rámci definovaných cyklů, 

• normalizace dat na procento krokového cyklu, 

• zprůměrování hodnot pro výslednou matici dat 1 pacienta. 

Systém Vicon poskytuje data z měření v laboratoři chůze ve formátu C3D 

(zkratka z anglického jazyka „coordinate 3D“). Tento koordinovaný trojrozměrný 

záznam popisuje surová data v binární soustavě. První krok analýzy tak spočívá v 

převedení C3D souborů pro jednotlivé trialy do formátu, který umožňuje následné 

zpracování dat. K tomu byla využita funkce, která přečte c3d soubor a obsažené 

informace uloží do čtyř matic.   [36] 

Následně je nezbytné ořezat kompletní sady naměřených dat na jeden 

reprezentativní krokový cyklus.  Začátek a konec krokového cyklu je nutné 

manuálně označit v rámci jednoho trialu pro pravou a levou končetinu zvlášť. 

V dalším kroku jsou z načtených dat požadované kinematické veličiny vhodně 

naindexovány, aby byla získána data pouze pro průběh vybraného cyklu.   

Dále byla provedena normalizace dat na procento krokového cyklu, aby 

získané průběhy mohly být vzájemně porovnány. Data pro jednotlivé kinematické 

veličiny byla zprůměrována přes všechny trialy (celkově pět pro jednoho pacienta) 

pro levou, respektive pravou končetinu.  

Tímto procesem předzpracování byla připravena matice pro vyhodnocení 

analýzy chůze jednoho pacienta. Získaná matice má rozměr 12x2 a obsahuje 

kinematický průběh levé i pravé končetiny pro každou z dvanácti zkoumaných 

veličin. 

Grafický výstup z kinematické analýzy pro jednoho pacienta demonstrují 

obrázky (Obr. 7.1, Obr. 7.2, Obr. 7.3, Obr. 7.4).  Kinematické průběhy pacienta s DMO 

se vykreslují spolu s hodnotami zdravých jedinců (šedá oblast grafu), což umožňuje 

získat představu o rozsahu patologie pacienta. 

Norma zdravých jedinců byla získána analogickým způsobem ke zpracování 

dat pro skupinu pacientů. Pro získání oblasti normy grafu byly průběhy pravé a levé 

končetiny v rámci jednotlivých analyzovaných veličin zprůměrovány. Výsledný 

interval odpovídá tomuto průměr ± 2 směrodatné odchylky. 
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Na následujících obrázcích je ukázka grafického výstupu kinematické analýzy 

chůze pro jednoho pacienta. V jednotlivých grafech je modrou barvou označen 

průměr průběhů levé končetiny. Červená barva odpovídá záznamu chůze pro 

končetinu pravou. 

Křivky představující pohyb náklonu, úklonu a rotace pánve jsou zobrazeny 

na obrázku (Obr. 7.1). Také je ukázán kinematický průběh flexe a extenze, abdukce 

a addukce a rotace kyčelního kloubu (Obr. 7.2). Následně obrázky (Obr. 7.3 a Obr. 

7.4) odpovídající kinematickým závislostem kolenního a hlezenního kloubu. Jedná 

se o flexi a extenzi, abdukci a addukci a rotaci kolenního kloubu. V rámci hlezenního 

kloubu byl analyzován průběh dorzální a plantární flexe, abdukce, addukce, 

supinace a pronace při krokovém cyklu. 

 
Obr. 7.1 Kinematické průběhy pánve 

 
Obr. 7.2 Kinematické průběhy kyčelního kloubu 
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Obr. 7.3 Kinematické průběhy kolenního kloubu  

 

 
Obr. 7.4 Kinematické průběhy hlezenního kloubu 
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7.2 Detekční algoritmus 

Součástí kinematické analýzy je detekce zvolených bodů v křivkách tří 

kinematických veličin, které byly vybrány na základě požadavků lékařů. A to veličin 

flexe a extenze kyčelního a kolenního kloubu, ve kterých je detekována minimální 

hodnota. Dále v průběhu dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu byla 

detekována maximální hodnota. 

Bylo realizováno několik přístupů detekce, které budou popsány 

v následující kapitole. Funkčnost detekčních metod byla otestována na původních 

signálech i na uměle zašuměných. Šum byl do signálu přidán s cílem ukázat 

schopnosti detekčních metod i při analýze na nekvalitně snímaných signálech. 

7.2.1 Metody detekce pro původní signály 

První metoda spočívala v jednoduchém přístupu za využití Matlabovských funkcí 

min, max pro získání hodnot extrémů z jednotlivých signálů (dále 1. detekční 

metoda). 

Druhá navržená metoda detekce využívá prohledávání okolí aktuálního 

prvku signálu 𝑥(𝑛). Algoritmus prochází signál prvek pro prvku, aktuální prvek 𝑥(𝑛) 

označí jako maximum, jestliže je pro něj splněna podmínka (7.1). V případě, kdy pro 

prvek platí podmínka (7.2) je hodnota považována za minimum signálu (dále 2. 

detekční metoda). 

Třetí přístup pro detekci extrémů spočívá v rozdělení celého signálu na 

segmenty o délce 10 prvků. K tomu je využito okno o dané délce segmentu a pomocí 

něj je postupně procházen celý signál s posunem o 4 prvky. V rámci jednotlivých 

oken jsou nalezeny hodnoty lokálních extrémů a uloženy. Z množiny všech 

detekovaných extrémů je následně zvolena jedna celková minimální nebo 

maximální hodnota, která je výstupem algoritmu (dále 3. detekční metoda). 

7.2.2 Metody detekce pro signály s aditivním šumem 

K dostupným kinematickým datům byl přidán aditivní šum s normálním 

rozložením. Za aditivní je považován šum, který se lineárně sčítá s užitečným 

signálem. Šum byl vytvořen pomocí Matlabovské funkce randn, která generuje 

vektor náhodných prvků normálního rozložení se střední hodnotou 0 a variancí 1. 

Způsob, jakým byl takový šum přidán k původním datům, je vyjádřen ve vzorci (7.3), 

kde 𝑥(𝑛) představuje vstupní signál a L délku signálu. 

  

 𝑥(𝑛 − 1) < 𝑥𝑛 > 𝑥(𝑛 + 1) (7.1) 

 𝑥(𝑛 − 1) > 𝑥𝑛 < 𝑥(𝑛 + 1) (7.2) 

 𝑥(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 10 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑛(1, 𝐿) (7.3) 
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Příklad signálu znehodnoceným aditivním šumem spolu s původním 

signálem je zobrazen na obrázku (Obr. 7.5) 

 
Obr. 7.5 Ukázka původního a uměle zašuměného signálu 

Pro signály znehodnocené šumem byl realizován i nový přístup detekce, 

spočívající v empirické modální dekompozici signálu a detekci extrémů v získaném 

rozkladu (dále 4. detekční metoda). Toto použití EMD bylo vybráno především kvůli 

možnosti srovnání s předchozími detekčními metodami při analýze na zašuměných 

signálech.  

Metoda byla realizována na základě rešerše popsané v kapitole 6.1.3. Pro 

zpracovávané zašuměné signály byl proveden rozklad na soubor vnitřních funkcí.  

Kompletní rozložení zašuměného signálu není nutné, jelikož v našem případě 

vybíráme optimální vnitřní funkci pro následnou detekci extrémů. Do dalšího 

zpracování byla zvolena z dekompozice signálů získaná 4. vnitřní modální funkce. 

Algoritmus metody následuje detekcí extrémů v získaných vnitřních funkcí dle 

analyzované veličiny. 

Příklad vybrané modální IMF je zobrazen na následujícím obrázku (Obr. 7.6). 

Byl získán rozkladem zašuměného signálu pro průběh flexe a extenze kyčelního 

kloubu (Obr. 7.5) za použití EMD. 
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Obr. 7.6 Čtvrtá vnitřní modální funkce zašuměného signálu 

K nalezení extrémů byla využita Matlabovská funkce findpeaks. Vstupem 

této funkce je zpracovávaný signál a výstupem jsou dva vektory, které obsahují 

hodnoty všech extrémů a jejich pozice v signálu. Tato funkce zjišťuje pouze 

souřadnice maxima. Funkci je možné využít i k detekci minim, akorát je nezbytné na 

její vstup přivést signál přetočený kolem x-ové osy. 

Následně jsou maxima, respektive minima proložena interpolační křivkou 

pomocí funkce spline a je vypočítán průměr obálek (vzorec (6.2)). Průměr je 

odečten od původního signálu a je stanovena hodnota směrodatné odchylky (vzorec 

(6.3)). V případě, kdy není splněna podmínka 𝑆𝐷 < 0.3, je pokračováno v další 

iteraci. Pokud je podmínka splněna, výsledný signál je považován za vlastní modální 

funkci IMF a je uložen. Tato IMF je dále odečtena od původního signálu. Pro 

extrahování dalších IMF se průběh rozkladu opakuje stejným způsobem na takto 

získaném zbytku. 

7.2.3 Testování detekčních metod 

Detekční algoritmy byly otestovány na všech dostupných datech, a to souboru 50 

měření pro vybrané kinematické veličiny jak pro levou, tak i pro pravou končetinu. 

Detekce extrémů byla provedena pro tyto tři kinematické veličiny – flexe a extenze 

kyčelního kloubu (dále jen 1. proměnná), flexe a extenze kolenního kloubu (dále jen 

2. proměnná) a dorsální a plantární flexe hlezenního kloubu (dále jen 3. proměnná). 

K hodnocení analýzy dat byla využita deskriptivní statistika. Pro grafické 

znázornění byl zvolen boxplot (krabicový diagram), který využívá kvartilů datového 

souboru. Hrany krabicové části (boxu) označují zdola 1. kvartil (x25) a shora 3. 

kvartil (x75). Centrální linie informuje o hodnotě mediánu daného výběru. [4] 
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V rámci jedné kinematické veličiny byly hodnoceny boxploty pro x-ové a 

y- ové souřadnice detekovaných extrémů samostatně. Hodnota x-ové souřadnice 

označuje procento krokového cyklu a y-ová souřadnice představuje číselnou 

hodnotu rozsahu pohybu příslušného kloubu. Statistická analýza byla aplikována na 

soubor původních signálů i na soubor signálů s aditivním šumem. V rámci jedné 

skupiny signálů byly získány u jedné veličiny 2 boxploty pro levou končetinu a 2 

boxploty pro pravou končetinu. Celkem tedy bylo získáno 12 grafů pro původní 

signály a 12 grafů pro zašuměné signály. Výstupy jednotlivých detekčních metod 

jsou srovnávány s kontrolou. Kontrola je tvořena hodnotami extrémů, které byly 

odečteny manuálně pro všechny testované křivky. 

Pro ukázku získaných boxplotů na původních signálech následují dva 

obrázky (Obr. 7.7, Obr. 7.8), které odpovídají testování detekčních metod pro 1. 

proměnnou (flexe a extenze kyčelního kloubu). Pro snadnější orientaci jsou vedle 

sebe umístěny boxploty pro levou a pravou končetinu v dané ose souřadnic x nebo 

y.  

V grafu každý box představuje datový soubor extrémů získaných jinou 

detekční metodou, boxy jsou uspořádány do vertikální podoby. Pro testování na 

skupině nezašuměných signálů jsou v boxplotu obsaženy 4 datové soubory 

(kontrola + 3 detekční metody), jak vidíme na obrázcích (Obr. 7.7, Obr. 7.8).  

 

 
Obr. 7.7 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u nezašuměných signálů 
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Obr. 7.8 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u nezašuměných signálů 

 

Příklad statistického vyhodnocení testování detekčních metod na skupině 

signálů s aditivním šumem jsou na obrázcích (Obr. 7.9, Obr. 7.10). Na rozdíl od 

testování na původních signálech byla přidána další detekční metoda vycházející 

z EMD. Z tohoto důvodu je ve statistickém vyhodnocení zašuměných signálů v grafu 

obsaženo 5 datových souborů, a to kontrola a 4 detekční metody. 

 

 
Obr. 7.9 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u zašuměných signálů 
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Obr. 7.10 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a 

pravé končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u zašuměných signálů 

 

Boxploty všech tří kinematických veličin jsou uvedeny v příloze. Na základě celého 

testování detekčních metod na signálech nezašuměných i zašuměných byla zvolena 

pro implementaci do kinematické analýzy 3. detekční metoda. Výběr této metody je 

okomentován v kapitole 8. 

7.3 Shrnutí kinematické analýzy 

Pro vyhodnocení kinematických průběhu byly detekovány zvolené body, které byly 

určeny v souvislosti s požadavky lékařů. Konkrétně se jednalo o minimum flexe a 

extenze kyčelního a kolenního kloubu a maximum dorzální a plantární flexe 

hlezenního kloubu. Pro ostatní kinematické veličiny byla stanovena jejich průměrná 

hodnota. Na základě provedení celkové kinematické analýzy byla vytvořena tabulka 

shrnující průměrné hodnoty kinematických veličin pro všechna dostupná data. 

Přehled naměřených hodnot pro obě končetiny uvádí následující tabulka (Tab.  7.2). 
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Tab.  7.2 Naměřené hodnoty pro pravou a levou končetinu 

Měřená veličina 
Levá končetina Pravá končetina 

NORMA [°] DMO [°] NORMA [°] DMO [°] 

1 Pelvic Tilt - průměr 9,77 14,35 9,76 14,82 

2 Pelvic Obliquity - průměr -0,16 0,42 0,18 -0,38 

3 Pelvic Rotation - průměr -0,54 1,75 1,23 -1,30 

4 Hip Flexion / Extension - min -7,30 -4,83 -6,98 -3,40 

5 Hip Ab/Adduction - průměr 4,07 1,53 3,46 2,76 

6 Hip Rotation - průměr -1,06 4,84 -3,30 2,24 

7 Knee Flexion/Extension - min 2,27 -1,32 1,45 4,08 

8 Knee Ab/Adduction - průměr -3,00 0,51 -3,42 -2,59 

9 Knee Rotation - průměr -4,10 -16,35 -6,46 -15,74 

10 Ankle Dorsi/Plantar - max 15,45 11,95 16,29 13,73 

11 Ankle Ab/Adduction - průměr 0,00 -0,58 -0,72 -1,37 

12 Foot Progress Angles - průměr 1,51 5,50 4,36 7,38 

 

Stanovené průměrné hodnoty parametrů potvrzují závěry, které 

reprezentují kinematické výstupy ve formě grafů. Parametry se liší pro skupinu 

pacientů s DMO a zdravých jedinců. Naměřené hodnoty tak dokládají rozdíl 

analyzovaných veličin při fyziologické chůzi a mozkové obrně.  
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7.4 Grafické uživatelské rozhraní 

Pro vizualizaci kinematické analýzy chůze bylo v programovém prostředí Matlab 

R2014 realizováno grafické uživatelské rozhraní (GUI) pomocí jeho interaktivního 

vývojového prostředí GUIDE (graphical user interface development environment).  

GUIDE obsahuje grafické objekty typu uicontrol, které umožňují ovládat 

aplikaci. Po vytvoření všech objektů, určení jejich parametrů a stanovení vzhledu je 

přistoupeno k samotnému programování funkcí. Tyto funkce se poté vykonají při 

interakci s prvky. Rozhraní je složeno z funkcí, jež jsou volány podle činnosti 

uživatele. Stisknutím příslušného tlačítka uvnitř GUI dochází k zavolání tzv.: funkce 

„Callback“, která obsahuje dané sekvence připravené k provedení. Dochází-li uvnitř 

funkce Callback k výpočtu s cílem v jiné funkci Callback, je nutné, aby byl výsledek 

uložen v datové struktuře handles, jinak by došlo k vymazání používaných 

proměnných. [41] 

7.4.1 Popis grafického uživatelského rozhraní 

Navržené grafické uživatelské rozhraní lze rozdělit do několika oblastí – oblast 

načítání dat, oblast volby analyzovaných veličin a oblast grafického výstupu.  

Samotná aplikace se skládá ze dvou oken. Hlavní okno spouštěné souborem 

GUI_1.m slouží pro načtení dat, výběru požadovaných veličin a prohlížení 

jednotlivých grafických výstupů kinematické analýzy chůze pacienta. Druhé okno je 

spouštěno z prvního, pomocí tlačítka „Zobrazit“ v případě, kdy uživatel chce zobrazit 

souhrnně všech 12 kinematických veličin.  

Ve vytvořeném grafickém rozhraní je použito několik funkčních tlačítek – 

jednostavová (Push button), dvoustavová (Radio button), dále zaškrtávací políčko 

(Check box). K vizuálnímu ohraničení jednotlivých oblastí byly využity obdélníkové 

rámy (frame) zahrnující jednotlivé části okna. Stav GUI po prvním spuštění 

představuje obrázek. (Obr. 7.11) [41] 
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Obr. 7.11 Výchozí grafické rozhraní programu 

V prvním kroku je potřeba, aby uživatel načetl vstupní data, k tomu slouží 

tlačítko „Otevřít“. Po stisknutí tlačítka se otevře nabídka se záznamy, které mají 

příponu *.mat a uživatel si zvolí záznam pacienta pro kinematickou analýzu (Obr. 

7.12).  

 
Obr. 7.12 Načtení vstupních dat 

Pod tlačítkem „Otevřít“ se nachází textové pole informující uživatele o 

aktuálním stavu načtení dat pro zobrazení. Grafická aplikace umožňuje otevřít 

pouze data jednoho pacienta v příslušném formátu, která jsou získána v procesu 

dřívějšího zpracování, jak je uvedeno v předchozí kapitole 7.1. 
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Po úspěšném načtení dat ze souboru se stanou ovládací prvky aktivní a 

uživatel si může zvolit požadované veličiny pro analýzu. Pro zobrazení konkrétních 

veličin z celkových dvanácti možných uživatel manuálně zvolí daná pole. Jestliže 

požaduje grafický výstup všech kinematických veličin, označí „Vybrat vše“. 

Po volbě konkrétních veličin dojde k vykreslení kinematického průběhu v dolní části 

grafického rozhraní. Pro přepínání mezi jednotlivými grafickými výstupy uživatel 

využívá tlačítka „Další“ a „Předchozí“. (Obr. 7.13) 

Zvolení všech kinematických veličin vede k vytvoření nového okna, ve 

kterém je vykresleno všech dvanáct kinematických průběhů. V tomto okně je také 

dostupné tlačítko „Uložit“, které umožňuje uživateli exportovat aktuální sadu 

kinematických průběhů pacienta ve formátu *.emf. (Obr. 7.14) 

V grafickém rozhraní se vyskytuje také oblast pro vyhodnocení 

kinematických průběhů. Jedná se o tabulku naměřených hodnot pro levou a pravou 

dolní končetinu ve zvolených bodech, které byly určeny v souvislosti s požadavky 

lékařů. Těmito body jsou minimum flexe a extenze kyčelního a kolenního kloubu a 

maximum dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu.  K tomuto účelu byla do 

aplikace implementována třetí detekční metoda, která byla zvolena na základě 

výsledků testování detekčních algoritmů, jak je shrnuto v kapitole 7.2.3. 

 
Obr. 7.13 Grafický výstup výběru kinematické veličiny 
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Obr. 7.14 Grafický výstup všech kinematických veličin 



 42 

  
8 DISKUZE 

Pro kinematickou analýzu byly využity 2 sady záznamů ze systému Vicon, kde jedna 

reprezentuje chůzi zdravých dětí a druhá skupinu pacientů s mozkovou obrnou. 

Zvoleným postupem je z vyšetření v laboratoři chůzi získán výstup v podobě matice 

obsahující data pro kinematickou analýzu vztahující se k jednotlivým pacientům. 

Součástí je detekce maximální nebo minimální hodnoty v křivkách tří kinematických 

veličin, které byly vybrány na základě požadavků lékařů. 

Pro otestování navržených detekčních algoritmů byl využit soubor dat, který 

obsahoval pro každou ze tří kinematických veličin 50 měření pro levou i pravou 

končetinu. Spolehlivost dílčích metod byla posouzena pomocí deskriptivní statistiky 

porovnáním s hodnotami extrémů získaných manuální detekcí. Na základě 

testování na nezašuměných signálech můžeme vyvodit následující závěry.  

První kinematickou proměnnou, ze které byla detekována hodnota minima, 

je flexe a extenze kyčelního kloubu. Z boxplotu je patrné, že všechny detekční 

metody označily lokální extrém přibližně ve stejné fázi krokového cyklu. Funkční 

hodnoty těchto extrémů se shodují s manuální detekcí a odpovídají klinickým 

předpokladům. Další proměnnou, z níž byla stanovena minima je flexe a extenze 

kolenního kloubu. Aplikované detekční metody pro x-ové souřadnice hodnot byly 

srovnatelné s kontrolou, až na druhou metodu, která se mírně odlišovala. Stejně tak 

i v případě detekce úhlového rozsahu pohybu vycházela druhá detekční metoda 

nejhůře. Ve třetí kinematické proměnné – dorzální a plantární flexe hlezenního 

kloubu je stanovena maximální hodnota. Všechny detekční algoritmy se ukázaly 

jako vhodné pro detekci extrémů v dané fázi krokového cyklu i jejich funkčních 

hodnot. 

Pro všechny zkoumané veličiny na nezašuměných signálech byly výsledky 

detekce extrémů z jednotlivých algoritmů srovnatelné, a tudíž nelze upřednostnit 

jednu z realizovaných detekčních metod. 

Stejným způsobem bylo pro tři parametry vyhodnoceno testování detekčních 

metod na signálech znehodnocených šumem. Testovány byly celkově čtyři 

algoritmy – 3 detekční metody shodné s metodami použitými na původních 

signálech a jedna nová metoda vycházející z EMD (4.). 

Pro první kinematickou proměnnou byly lokální extrémy správně 

nadetekovány v odpovídající krokové fázi použitím 1., 3. a 4. metody vzhledem k 

manuální detekci. Ovšem funkční hodnoty (na ose y) se lišily. Je to způsobeno tím, 

že na vstup algoritmů jsou přiváděny signály zatížené aditivním šumem. U analýzy 

druhé kinematické proměnné se detekované extrémy kontroly příslušné fáze 

krokového cyklu shodovaly s výstupy všech detekčních metod s výjimkou 2. 
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detekční metody. U hodnot extrémů na ose y se naopak nejméně odlišovaly od 

manuální detekce výstupy 2. metody. Pro zašuměné signály u třetí proměnné je 

vhodná 4. detekční metoda, kdy tato metoda detekovala extrémy přibližně ve stejné 

fázi krokového cyklu jako bylo získáno manuální detekcí. Na rozdíl od funkčních 

hodnot těchto extrémů, které každý detekční algoritmus posoudil jinak. 

Z testování detekčních metod na signálech s aditivním šumem můžeme 

vyvodit následující závěry. Je-li našim cílem vyznačit extrémy ve fázi krokového 

cyklu, k detekci jsou vhodné metody 1., 3. a metoda EMD (4.).  Pokud je ovšem 

požadavkem zjistit v kinematické analýzy číselné hodnoty rozsahu pohybu v 

kloubech, je vhodné použití 1. a 3. detekční metody. 

Detekční metoda EMD by byla přínosnější pro detekci u více zašuměných 

signálu. Proto u signálů, které nejsou výrazně znehodnoceny šumem můžeme 

považovat za dostačující i jednodušší algoritmy (1. a 3. detekční metodu). Na základě 

celého testování detekčních metod na signálech nezašuměných i zašuměných byla 

zvolena do následné kinematické analýzy 3. detekční metoda. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo popsat problematiku pokročilé analýzy signálů z laboratoře chůze. 

V úvodní části je vysvětlena podstata samotné chůze, a to krokového cyklu, 

biomechaniky pohybu a kinematiky jednotlivých kloubů. Následně bylo navázáno 

stručným popisem laboratoře chůze, kde jsou shrnuty principy měření s použitím 

systému Vicon. 

 V další části byla věnována pozornost základním metodám analýzy chůze, se 

zaměřením na kinematickou analýzu. Analýza chůze slouží k pochopení podstaty 

poruchy stereotypu chůze. Z tohoto důvodu byly pro lepší názornost průběhy 

úhlových rozsahů v jednotlivých kloubech zaznamenány graficky. 

  V práci je uvedena literární rešerše se zaměřením na interpretaci 

kinematické analýzy. Ta poskytuje účinný nástroj pro hodnocení pacientů s 

poruchami chůze. Byly popsány hlavní indexy chůze, jejichž cílem je usnadnit 

vyhodnocení velkého objemu dat získaného analýzou. Přestože je možné u indexů 

nalézt jisté nevýhody, jejich začlenění do klinické praxe by bylo benefitem pro 

celkové posouzení patologické chůze. 

Praktická část spočívala v realizaci kinematické analýzy pomocí 

programového prostředí MATLAB. V rámci krokového cyklu bylo analyzováno 12 

kinematických proměnných u skupiny pacientů s mozkovou obrnou a zdravých 

pacientů. Navržená analýza spočívala ve výběru kinematických veličin pro pánevní, 

kyčelní, kolenní a hlezenní kloub. Procesem předzpracování byla připravena matice 

pro vyhodnocení chůze jednoho pacienta. Pro přehlednější výstup kinematické 

analýzy bylo realizováno grafické uživatelské rozhraní. Tato aplikace umožňuje 

uživateli jednoduše získat představu o rozsahu patologie pacienta. Z naměřených 

veličin bylo provedeno srovnání pravé a levé končetiny u obou skupin. Výsledky 

potvrzují předpokládaný signifikantní rozdíl mezi hodnotami kinematických veličin 

v průběhu pohybu pacientů ve srovnání se zdravými jedinci.  

Pro vyhodnocení kinematických průběhů byly detekovány body určené 

v souvislosti s požadavky lékařů, a to minimum flexe a extenze kyčelního a 

kolenního kloubu a maximum dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu. Bylo 

realizováno několik přístupů detekce, jejichž funkčnost byla otestována na 

původních signálech i uměle zašuměných. Pro analýzu signálů zatížených šumem 

byla implementována i novější metoda empirického rozkladu signálu. Z testování 

detekčních metod můžeme vyvodit závěr, že použití EMD má opodstatnění pouze u 

signálů zatíženého šumem. U signálů, které nejsou výrazně znehodnoceny šumem 

můžeme považovat za dostačující i navržené jednodušší algoritmy. 
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Navržená analýza není zcela automatická. Její nedostatek představuje 

potřeba manuálního výběru reprezentativního krokového cyklu. Vhodným 

rozšířením práce by tak bylo zapojení automatických algoritmů, které by odstranily 

manuální volbu krokového cyklu a tím průběh celé analýzy zjednodušily. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

3D – Trojrozměrný záznam 

C3D – Koordinovaný trojrozměrný záznam 

DMO – Dětská mozková obrna 

EMD – Empirická modální dekompozice 

FVA – Foot Velocity algoritmus 

GA – Analýza chůze 

GDI – Gait Deviation Index 

GGI – Gillette Gait Index 

GPS – Gait Profile Score 

GUI – Grafické uživatelské rozhraní 

GUIDE – Grafické uživatelské vývojové prostředí 

HFI – Hip Flexor Index 

HPA – High Pass algoritmus 

HS – Úder paty 

IMF – Vnitřní modální funkce 

SD – Směrodatná odchylka 

TO – Odraz palce 
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Seznam příloh 

Příloha 1. Výstupy testování detekčních metod pro původní a zašuměné 

signály ve formě boxplotů 

a) signály bez šumu 

 

 
Obr. 9.1 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u nezašuměných signálů 

 

 
Obr. 9.2 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u nezašuměných signálů 
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Obr. 9.3 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 2. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u nezašuměných signálů 

 
Obr. 9.4 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 2. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u nezašuměných signálů 
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Obr. 9.5 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 3. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u nezašuměných signálů 

 
Obr. 9.6 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 3. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u nezašuměných signálů 
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b) signály s aditivním šumem 

 
Obr. 9.7 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u zašuměných signálů 

 

 
Obr. 9.8 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 1. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u zašuměných signálů 
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Obr. 9.9 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 2. proměnné u levé a pravé 

končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u zašuměných signálů 

 

 
Obr. 9.10 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 2. proměnné u levé a 

pravé končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u zašuměných signálů 
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Obr. 9.11 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 3. proměnné u levé a 

pravé končetiny pro % krokového cyklu (osa x) u zašuměných signálů 

 
Obr. 9.12 Boxploty srovnání detekčních metod a kontroly v rámci 3. proměnné u levé a 

pravé končetiny pro číselné hodnoty rozsahu pohybu (osa y) u zašuměných signálů 

 

Příloha 2.  – Přílohy na CD 

a) Použitá data 

b) GUI  

- GUI se spouští pomocí GUI_1.m. Prvním krokem je načtení souboru *.mat 

pro jednoho pacienta (matice DMO_1 až DMO_10). Po načtení dat je GUI 

připraveno k vizualizaci zvolených kinematických proměnných. 

c) Testování detekčních algoritmů 
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