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Abstrakt 

Práce popisuje funkci optického kamerového systému od společnosti Vicon, který detailně 

zaznamenává lidský pohyb. V medicíně se technologie snímání pohybu využívána v 

laboratořích chůze k analýze chůze. Ve spolupráci s laboratoří chůze ve Fakultní nemocnici 

Brno jsou analyzovány 2 sady anonymizovaných dat podle navržených algoritmů v programu 

Matlab. Pro analyzování dat byly navrženy algoritmy zobrazení dat ve 2D a 3D zobrazení 

spolu se zobrazením změn kinematické kloubní analýzy. Cílem praktické části je vyhodnocení 

funkčnosti navržených algoritmů spolu s porovnáním výsledků z laboratoře chůze. 

 

Klíčová slova 

Chůze, pohyb, systém Vicon, kloubní kinematika, marker, MX kamery, spastická diplegie, 

rehabilitace, 2D, 3D, Matlab. 

 

 

Abstract 

The thesis describes the optical camera system from Vicon, which records human movement. 

In medicine, this technology is used in laboratories for walk analysis. In collaboration with 

the laboratory in the Brno Faculty Hospital, two sets of anonymised patient results are 

analyzed by designed  algorithms in Matlab. Algorithms were design for processing data in 

2D and 3D views and to display kinematic joint analysis. The practical part evaluates the 

functionality of the proposed algorithms and compares them with results from the laboratory. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním datového záznamu ze systému Vicon, který snímá 

lidskou chůzi pomocí soustavy kamer a její následnou analýzou ve vybraném programovém 

jazyce. Metoda umožňuje zaznamenávat lidský pohyb ve trojrozměrném zobrazení, kde se 

této vlastnosti začalo rychle využívat v animátorství. Z animátorsví se postupně díky své 

vysoké přesnosti záznamu začala používat v medicíně při analyzování chůze a v jiných 

odvětvích jako je sportovní medicína, zoologie, nebo vojenství. Práce je zaměřena na popis 

pohybu jednotlivých částí těla s možností využití metody v medicíně. 

 

V medicíně existuje velké množství medicínské techniky, která pomáhá lékaři ke 

stanovení diagnózy pacienta. Některé mají vysokou hodnotu, jiné méně. Při posuzování 

závažnosti nemoci a případném zahájení léčby rozhodují vždy odborní lékaři. Jedná se o 

lékaře z oboru pediatrie, neurologie nebo ortopedie. Jsou ale případy, kde se velmi těžko 

hledá příčina problému. I kvůli takovým nemocným vznikají laboratoře pro analýzu chůze pro 

objasnění dané příčiny nemoci. Na základě získaných výsledků se pak lékař rozhodne s 

dostatečnou přesností, zda stav pacienta vyžaduje operaci, nebo zda zvolí jiný typ léčby. Díky 

vysokým provozním nákladům laboratoře chůze se v dětské nemocnici FN Brno analyzují 

zatím pouze děti. 

Práce je rozdělena do následujících tematických okruhů. Na začátku práce je 

definována kinematika chůze a problémy, které jsou indikací k vyšetření. Dále je diskutováno 

možné využití metody pro rehabilitaci Ve druhé kapitole je uveden princip metody spolu 

s použitým hardwarovým vybavením, vlastní používaných kamer a jejich výstupní parametry. 

Ve čtvrté kapitole je diskutováno vhodné rozmístění kamer včetně jejich způsobu 

synchronizace pomocí kalibračních pomůcek a popisu softwarového vybavení laboratoře.  

V páté kapitole jsou představena data obdržená z laboratoře s následnou interpretací 

datového formátu CSV. Dále kapitola obsahuje postup pro realizaci navržených algoritmů 

pomocí programu Matlab. V závěrečné šesté kapitole se objevuje interpretace dosažených 

výsledků z navržených algoritmů. Zároveň je zde diskutováno porovnání výsledků s výsledky 

z používaného programu v laboratoři chůze. 
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2 Chůze 

2.1 Chůze jako základní funkce pohybového aparátu 

Chůze je nejpřirozenějším druhem pohybu, který zdravý člověk ovládá ze všeho nejvíce. 

Je nejjednodušším transportním prostředkem, ale také základním pohybem pro ostatní pohyby 

na něj navazující, jako je běhání, poskakovaní, přeskakování, a také pro sporty jako je 

plavání, lyžování, jízda na kole a mnoho dalších [3]. 

Lidská chůze je složena z jednotlivých kroků. Protože při analyzování chůze se rozebírá a 

kontroluje především pohyb segmentů v krokovém cyklu, je potřeba si ujasnit, z čeho se 

krokový cyklus skládá.  

Na obrázku 1 je zobrazen průběh krokového cyklu. Cyklus se skládá ze dvou kroků a to 

z levého kroku a pravého kroku. Začátek jednoho dvoj-kroku je definován prvotním 

kontaktem libovolné nohy s podložkou. U zdravé chůze se jedná o kontakt provedený patou. 

Na nohu je přenesena váha a noha se nachází ve stojné fázi kde zůstává přibližně 60% 

krokového cyklu. Na konci průběhu stojné fáze se přenáší váha na druhou nohu a následuje 

fáze švihová, která trvá přibližně 40%. Na konci švihové fáze opětovným kontaktem 

s podložkou končí krokový cyklus.  

 

Obrázek 1: Průběh krokového cyklu [3] 

Je všeobecně známo, že pro zdravého člověka je jakýkoliv pohyb zdraví prospěšný. Jsou 

však i lidé, kteří možnost pohybu postupně ztrácí, nebo schopnost chodit nemají už od 

narození.  

První skupina jsou lidé, kteří začali mít potíže spojené s pohybem. Příčin bývá obvykle 

několik, často se však jedná o špatný životní styl bez dostatečného pohybu. Druhá skupina má 
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problémy s chůzí kvůli genetickým vlohám od narození. Nejčastěji jsou to lidé trpící 

spastickou diplegii (diparézou). To je závažné onemocnění, kde svaly jsou v postižených 

partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické) bránící v pohybu. [10] 

Problémy pohybového aparátu jsou často spojené se špatnou funkcí svalů, popřípadě 

kloubů, pacienti pak navštěvují rehabilitační pracoviště se snahou o nápravu poškozené 

funkce pohybového aparátu. Tato léčba nebývá vždy dostatečně účinná, což někdy vyplývá 

z povahy nemoci. U takto komplikovaných pacientů může laboratoř chůze pomáhat ke 

zpřesnění diagnózy a stanovení lepšího léčebného a rehabilitačního postupu. 

Laboratoř chůze se dnes využívá také ke sledování stavů po operaci na pohybovém 

aparátu a umožňuje nám posuzovat průběh léčby. Pohybová analýza je dnes jedinečná ve své 

objektivitě a přesnosti a umožňuje na základě získaných dat korigovat průběh rehabilitace. 

[11] 

2.2 Kinematika chůze 

Chůze představuje komplexní pohyb. Proto je nutné si pohyb si pohyb rozložit na jednotlivé 

pohybové segmenty a ty pak jednotlivě zkoumat. Při vyšetřování pohybového aparátu dolních 

končetin se zaměřujeme na pohybové segmenty, které zásadně ovlivňují pohyb, kterými jsou 

klouby. V pohybové analýze, zejména z pohledu následné analýzy dat, je pozornost zaměřena 

zejména na kyčel, koleno a kotník. 

Jednotlivé klouby svým anatomickým tvarem definují svůj pohyb. Klouby z hlediska 

pohybu jsou charakterizovány několika druhy pohybu, které se mohou kombinovat. Jsou to 

flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a vnější rotace. Tyto pohyby v kloubech jsou 

znázorněny na obrázku 3. Například koleno, které ve fázi maximální extenze není schopno 

rotovat díky napjatým postranním vazům, nicméně při lehké flexi je rotace možná [8]. 

Popis jaké pohyb přísluší jednotlivým kloubům, které se v laboratoři chůze zkoumají a 

jaké jsou jejich maximální fyziologického rozmezí pro dospělého člověka je podle [8] uveden 

zde: 

- Koleno 

o Pohyby: Flexe, extenze, vnitřní a vnější rotace 

o Kloubní fyziologické rozmezí: 

 Flexe: 0-150 stupňů. 

 Extenze: 0–10 stupňů 
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 Rotace vnitřní a vnější: 0-50 stupňů 

- Kotník 

o Pohyby: Dorzální a plantární flexe, supinace, pronace 

o Kloubní fyziologické rozmezí: 

 Dorzální flexe: 0-30 stupňů 

 Plantární flexe: 0-50 stupňů 

- Kyčel 

o Pohyby: Flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a vnější rotace 

o Kloubní fyziologické rozmezí: 

 Flexe: 0-160 stupňů 

 Extenze: 0-25 stupňů 

 Abdukce: 0-60 stupňů 

 Addukce: 0-30 stupňů 

 Vnitřní rotace: 0-35 stupňů 

 Vnější rotace: 0-70 stupňů 

Pro práci a porozumění daných výsledků je potřeba uvést základní tři roviny, ve kterých 

se jednotlivé segmenty pohybového aparátu pohybují a popisují. Flexe a extenze se popisuje 

v sagitální rovině, abdukce a addukce ve frontální rovině a rotace vnitřní a vnější 

v transverzální rovině. Zobrazení tří základních řezů těla je uveden na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Zobrazení tří základních řezů těla [6] 
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Obrázek 3: Ilustrace možných pohybů v kloubech [7] 
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3 Laboratoř chůze 

3.1 Princip metody systému Vicon  

Systém Vicon se řadí mezi jednu z optických metod k záznamu pohybu lidí, zvířat a 

modelů, která je v dnešní době využívána v moderní medicíně. Optické snímání pohybu se 

dále dělí na pasivná a aktivní systémy. V laboratoři FN Brno se ke snímání chůze využívá 

pasivní metody a pro dosažení co nejlepší kvality záznamu se snímání odehrává 

v laboratorním prostředí při konstantních světelných podmínkách.  

Princip metody spočívá ve vhodném rozmístění soustavy kamer snímající konkrétní scénu 

z několika pohledů (ukázka na obrázku 4). Kamery jsou navzájem synchronizovány a spolu se 

zdroji světla (blízkého infračervenému) kolem objektivů vyzařují světlo, které reaguje 

s umístěnými reflexními značkami (markery) a vytváří obraz pohybující se předmětu.  

 

Obrázek 4: Ilustrace prostoru pro snímání lidské chůze [3] 

 

Princip detekce odraženého světla je uveden na obrázku 5. Dráha jednotlivých markeru je 

pak zaznamenána a připravena k další zpracování a exportu na paměťové médium.  

 

Obrázek 5: Princip směru šíření záření od zářiče po detektor pro jednu kameru 

 

Zdroj 
světla 

Marker IR kamera 
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Snímání má vysokou přesnost (+/- 0,1 mm), takže pokud nedojde k posunutí detektoru, 

uvažujeme hodnotu pozice jako konečnou [10]. V počítači pak můžeme z analyzovaných 

bodů vytvářet animace ve 3D, nebo grafy jednotlivých kloubů ve 2D.  

Cílem metody je získat přesný záznam pohybu pro další výpočty, jako je kinematika 

kloubů dolních končetin. Samotná interpretace úhlů se doplňuje o další metody, které 

pomáhají zpřesnit diagnózu pacienta. Jednotlivé metody využívají hardwarové (HW) 

vybavení jsou uvedené v dalším bodu.  

3.2 Popis HW a vlastnosti kamer 

Snímání lidské chůze je komplexní proces, ke kterému je zapotřebí velké množství 

hardwarového příslušenství. Systém VICON se řadí mezi optické metody, a mezi jeho 

komponenty patří: 

- vysokorychlostní kamery (obvyklý počet osm) typu Vicon MX20+ 

- LED zářiče  

- ovládacího panelu pro kamerový systém, MX Ultranet  

- kalibrační příslušenství 

- počítač 

- kabeláž  

- reflexní značky (markery)  

Jak uvádí obrázek číslo 6, systém snímá prostor pomocí osmi kamer, které jsou napojeny do 

počítače prostřednictvím ovládacího zařízení MX Ultranet. MX Ultranet je mezičlenem mezi 

kamerami a počítačem a jeho funkcí je napájení všech osmi kamer spolu s obstaráním 

důležitého datového přenosu. Datový přenos je potom veden gigabitovou přípojkou do 

počítače. [14] 
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Obrázek 6: Základní hardwarové zapojení systému Vicon [14] 

 

2.3.1 Kamery Vicon MX 

Kamery Vicon MX se skládají z video kamery, LED zářiče produkující světlo blízké 

infračervenému. Toto světlo je produkováno LED diodami typu AlGaAs  produkující světlo o 

vlnové délce 780mm. Dále se v kameře nachází optika zahrnující optickou čočku, optický filtr 

spolu se světlo citlivým detektorem, který snímá scénu. [14] 

Jednotlivé součástky a jejich parametry jsou voleny na základě požadavku provozovatele. 

Nejdůležitějšími faktory jsou cíle snímání pohybu a prostředí, ve kterém se snímání odehrává. 

Mezi podmínky se myslí, zda se zaznamenává pohyb ve vnitřních prostorech laboratoře pro 

záznam chůze jednotlivce, nebo například v hale pro záznam několika osob, popřípadě pro 

snímání ve venkovních podmínkách.  

V MX sérii jsou čtyři typy a to MX40+, MX20+, MX13+ a MX3+.  V laboratoři chůze ve 

FN Brno se používají kamery typu MX20+, která společně s MX40+ neobsahují závěrku. 

Zároveň oproti ostatním třem variantám má druhé nejvyšší rozlišení. Její detailnější 

specifikace jsou uvedeny v tabulce 1. [14] 

 

 

 



 

18 

 

 

Tabulka 1: Specifikace kamery VICON řady MX20+ [14] 

Specifikace Model MX 20+ 

Rozlišení 1600 H x 1280 V 

Maximální rychlost snímkování v plném 

rozlišení: 

219 

Poměr stran 5:4 

Rozlišení senzoru (megapixely) 2 

Velikost senzoru (mm) 11,20 h x 8,96 v 

Závěrka Není 

Typ senzor CMOS 

 

Kromě správné volby kamery je potřeba zmínit další vlastnosti kamery, které jsou pro 

optimální snímání pohybu důležité.  

Optická čočka kamery 

Obecně čočka bývá součástí objektivu každé optického systému a kamery Vicon 

nejsou výjimkou. Čočka má za úkol sbírat odražené světlo ze scény a zobrazovat jej na 

senzor.  

Jako nejdůležitější faktor, který popisuje schopnost čočky je maximální prostor pro 

snímání (značí se FOV- Field of View) [14]. Jak je uvedeno na obrázku 7 znalost vzdálenosti 

čočky od prostoru, kde se bude pohybovat zaznamenaný pohyb osoby (značí se L) napomáhá 

při výběru vhodné kamery a její optiky. Zároveň FOV specifikuje vzdálenost umístění kamer 

v prostoru.  

FOV lze odvodit a vypočítat podle vztahu [14]: 

FOVhorizontalni= h * (L/f)   FOVvertikalni= v * (L/f)   (1.1) 

f= ohnisková vzdálenost čočky (mm) 

h=horizontální šířka senzoru (mm) 

v=vertikální výška senzoru (mm) 



 

19 

 

Příkladem může být kamera MX40+ s 20mm ohniskovou velikostí a vzdáleností markeru 

od kamery 9m. 

 Horizontální FOV by se vypočetla:  16.5 * (9/20) = 7.43m 

 Vertikální FOV by se vypočetla: 12.1 * (9/20) = 5.44m 

 

Ve vztahu se změna FOV podílí na změně ohniskové vzdálenosti a velikosti senzoru. 

Vyjádřený vztah vypočítává maximální snímací prostor pouze s parametry optické soustavy 

kamery a nebere ohled na parametry, jako je například kvalita osvětlení LED zářičů, nebo 

reflexních značek. Velikosti výsledného FOV může být ve skutečnosti menší. [14] 

 

Obrázek 7: Vyjádření maximálního prostoru pro snímání [14] 

Další důležitou užívanou charakteristikou čočky je, aby se promítaný obraz z čočky 

zobrazoval tak, že obraz zobrazované scény promítaný na senzor byl větší, než velikost 

samotného senzoru, tak jak zobrazuje obrázek 8. A to z toho důvodu, protože většina čoček 

zobrazuje nejlepší obraz právě v centru čočky a kvalita se postupně zhoršuje směrem k rohům 

zobrazovaného obrazu. [14] 
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Obrázek 8: Promítnutý obraz na senzoru [14] 

 

Optické filtry čočky 

Další charakteristikou za účelem optimalizace výkonu MX kamer, je použití optického 

filtru, kterým je vybavena každá čočka. Tento optický filtr má omezit vlnové délky světla, 

jiné než vycházející z LED zářičů z MX kamery a také odrážené světlo zpět od markeru do 

kamery. 

  

MX kamery jsou kamery bez závěrky. Díky této vlastnosti jsou potenciálně více 

náchylné na okolní světlo. Z tohoto důvodu se používá přísnější pásmový interferenční filtr, 

který je součástí standardní výbavy těchto kamer. Při použití MX kamer za stabilních 

světelných podmínek, však může být vhodně nahrazen tento pásmový interferenční filtr 

s filtrem typu dolno absorpčně propustným, který maximalizuje množství dopadajícího světla, 

které na senzor vrací. [14] 

 

Obrázek 9: Kamerové hlavice s LED zářiči [9] 

Šedotónové zpracování obrazu 

MX kamery jsou naprogramované tak, aby navíc zpracovávaly obraz v odstínu šedé na 

rozdíl od prahování černé a bíle po nasnímání dat. To poskytuje více informací a zmenšuje 
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pohybovou nepřesnost měření. MX kamery také vykonávají většinu zpracovávání dat. 

V obraze si vytvářejí kuličky (ve stupních šedé barvy) a ty se následně detekují a odhadují, 

které z těch kuliček jsou reflexní značky  [14].  Dále jsou tyto data přeposlané do počítače pro 

náhled a další zpracování. 

Závěrka  

Tím, že kamery nepoužívají závěrku, znamená to, že jsou více citlivé na úroveň světla 

ze snímané scény (pozadí). Proto je potřeba používat úzko-pásmové filtry, které spolu 

s vhodnými optickými filtry snaží vyrovnat SNR na úroveň kamer se závěrkou. Faktory jako 

je intenzita LED zářiče, nebo volba snímané scény společně s její hloubkou ovlivňují kvalitu 

výsledného obrazu. [14] 

Kamery jsou schopné zvýšit snímkovací frekvenci až na 2000 obrazů za vteřinu. 

Nicméně tímto krokem se zhoršuje snímací rozlišení ve vertikálním směru.[14] 

3.3 Další využívané metody užívané v laboratoři 

Oporou pro optickou analýzu chůze jsou i další doplňkové metody. K dispozici jsou 

zařízení pro snímání svalové aktivity elektromyograf a zařízení zkoumající síly při došlapu 

chodila. Obě tyto metody lze využít při snímání chůze systémem Vicon, zobrazovat jejich 

průběhy a na závěr je i zahrnout do výsledného protokolu. 

Elektromyografický set 

Elektromyografii (zkratkou EMG) značíme vyšetřovací metodu, která se používá pro 

měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu 

a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně, nebo nervu. Při poranění nervu lze 

pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození. 

V laboratoři FN Brno se využívá bezdrátová technologie, kdy přenos dat je 

zprostředkován vysílačem TeleMyo 2400T G2 a přijímačem TeleMyo 2400R G2, které 

dodala firma NORAXON. Volbu zda použít EMG snímání se určuje na základě diagnostiky, 

s kterou pacient do laboratoře přišel. Data jsou zobrazena a zpracována pro export v programu 

Vicon Nexus. 
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Tlaková plošina 

V laboratoři FN Brno se používá tlaková plošina AMTI OR6-7, která se skládá ze 

dvou tlakových desek zapuštěné v podlaze. Plošina měří síly a momenty sil působící na její 

povrch.  

V kombinaci s VICON lze tyto hodnoty graficky zobrazit spolu se snímanou chůzí. 

Volbu snímání z tlakové plošiny se opět určuje na základě pacientovy diagnostiky před 

vyšetřením. Data lze zobrazit a zpracovat pro export v programu Vicon Nexus. 

DV kamera 

Zprostředkovává zobrazení chodidla z boku při došlapu na tlakovou plošinu. Kamera 

je napojena na počítač a záznam z kamery lze zobrazit v kombinaci se zobrazeným 

pohybovým modelem. Data lze spolu s ostatními metodami exportovat pro další zpracování. 

3.4 Výstupní parametry  

Z použitých systémů získáváme výstupní parametry nejčastěji v  grafické podobě. 

Tyto grafické výstupy znázorňují pohyby, trajektorie a další dopočítané veličiny, které pohyb 

doprovází a charakterizují.  

Systém Vicon dokáže zobrazovat trajektorie jednotlivých reflexních značek, nebo lze 

rovnou zobrazit pohyb osoby ve 3D zobrazení. Uživatel má na výběr z řady výstupních 

parametrů. Mezi nejpoužívanější patří kinematická analýza pohybu, zobrazení pohybu ve 2D 

a 3D zobrazení. Kombinací interpretace jednotlivých analýz slouží lékaři ke stanovené 

diagnózy.  

Na zkoumání pohybu v jednotlivých kloubech se klade velký důraz a to kvůli jejich 

napojení na další segmenty končetin. Zkoumání těchto pohybů lze tedy komplexněji 

lokalizovat abnormální pohyby. Zkoumají se tři základní klouby a to kyčelní, kolenní a 

kotníkový kloub.  

Analýza jednotlivých kloubů se skládá z grafického znázornění změny úhlů v krokovém 

cyklu. Tak jak je uvedeno na obrázku 10 jednotlivým kloubům jsou přiřazeny 3 grafy 

charakterizující změny v kloubech. V kloubech se zaznamenávají pohyby jako je flexe, 

extenze, abdukce, addukce, vnitřní nebo vnější rotace. Tyto změny v kloubech jsou 

znázorněny na obrázku 3.  
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Právě tyto kinematické změny mají vysokou vypovídací hodnotu o tom, v které části 

končetiny může docházet k abnormálnímu chování. 

Veškeré zaznamenané výstupní parametry je možno sledovat v programech Vicon Nexus 

a Vicon Polygon, které jsou nedílnou součástí pro interpretaci těchto dat. Základní funkce 

jednotlivých programů jsou uvedeny ve čtvrté kapitole. 

 

 

Obrázek 10: Ukázka pohybu v jednotlivých kloubech (kotníkový, kolenní, kyčelní) v sagitální, 

frontální a transverzální rovině [3] 
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4 Proces záznamu chůze 

4.1 Umístění reflexních značek 

Na rozmístění markerů na těle pacienta, které převádí jednotlivé trajektorie pohybu do 

digitálního zracování se klade velký důraz. Pro objektivnost měření se snímá lidské tělo 

z předem definovaných oblastí, ke kterým je potřeba přiřadit reflexní značku, na které kamery 

reagují.  

Rozmístění markerů je definováno podle modelu „Newington - Helen Hayes“ a je rozdělěno 

na „PlugInGait“ a „PlugInGait FullBody“ [11]. Romístění podle modelu „PlugInGait“ 

zaznamenává pohyb dolních končetin včetně pánve (viz obrázek 13), kdež to model 

„PlugInGait FullBody“ zaznamenává pohyb celého těla zahrnující hlavu, hrudník, a horní 

končetiny (viz obrázek v obrazové příloze). 

Podle typu vyšetření a zkoumané osoby se zvolí vhodná velikost (rozmezí od 1.5 – 70 mm) a 

počet markerů na osobě [11]. V laboratoři chůze FN Brno se používají markery k analyzování 

chůze o velikosti 14 mm. Ukázka dvou typů markerů velikosti 7 a 14 mm je uveden na 

obrázku 12.  

 

Obrázek 11: Ukázka markerů ve velikosti 7 a 14 mm [11] 

Plugingate je modul Newington - Helen Hayes, který se využívá k  umísťování značek se 

spolu s odečtenými anatomickými hodnotami pacienta podílí na výpočtu kloubních středů.  

Plug-in Gate je instalovaný na Vicon Polygon a přímo tak vytváří kinematické modely středy 

kloubů. I když je správné umístění markerů nezbytné pro správný výpočet, volba umístění 

značek vždy závisí na kineziologovy na daném pracovišti a může tak docházet k určitým 

výsledným odchylkám mezi laboratořemi.  
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Chybné umístění markerů způsobuje chyby v kinematických výpočtech. Například posunutí 

kolenního markeru o 5mm způsobuje chybu o 2 stupně [16].  

Změřené anatomické hodnoty pacienta před analýzou chůze musí obsahovat data jako jsou: 

hmotnost a výška pacienta, délka nohy, šířka kolene a kotníku pacienta. Vhodné rozmístění 

markerů z předního a zadního pohledu reprezentuje obrázek 13 podle modulu „PlugInGait“. 

Název jednotlivých markerů s jejich popisem umístění na lidském těle je uveden v tabulce 2.  

 

Obrázek 12: Ukázka rozmístění markerů na dolních končetinách [11] 

 

Tabulka 2 Tabulka umístění markerů na těle pacienta[9][16] 

Marker Umístění markeru na těle 

RTHI/LTHI Vnější strana pravého a levého stehna 

RKNE/LKNE Vnější strana pravého a levého kolena 

RTIB/LTIB Vnější strana pravého a levého holeně 

RANK/LANK Kostní výběžek na vnější straně pravého a levého kotníku 

RTOE/LTOE Špička pravého a levého palce 
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RHEE/LHEE Zadní část chodidla pravé a levé části paty 

RASI/LASI Přední část pravého a levého pánevního výběžku anterior superior  

RPSI/LPSI Zadní část pravého a levého pánevního výběžku posterior superior 

 

4.2 Rozmístění kamer v prostoru 

Pro optimální snímání lidské chůze se ve většině laboratoří používá 8 kamer [3]. Pro jejich 

rozmístění existují doporučení, kde se jedná především o splnění určitých požadavků. 

Nejzákladnějším požadavkem pro zisk trojrozměrného obrazu pohybu je, aby jeden marker 

snímaly alespoň 2 kamery. Při dodržení základního pravidla se pak volí takové rozmístění, 

aby úhel mezi optickými osami jednotlivých kamer byl optimálně 90°. [13] 

Tohoto požadavku se dosahuje nejlépe při rozmístění kamer do kruhu s minimální 

hodnotou poloměru 5 m (podle doporučení výrobce Vicon). V praxi se často využívá 

rozmístění do elipsoidního tvaru o velikosti prostoru alespoň 9 m na délku a 3 m na šířku. 

Rozmístění kamer vhodně reprezentuje obrázek 4, na kterém je zobrazeno osm kamer 

se zobrazovaným polem. Dalším požadavkem je rozmístění kamer takovým způsobem, aby ve 

svém zorném poli neměli žádný zdroj infračerveného záření, který by způsoboval oblast, bez 

možnosti detekce.  
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Obrázek 13: Reálné rozmístění kamer v laboratoři FN Brno programu VICON NEXUS (zdroj, 

FN Brno) 
 

 

Rozestavení kamer, umístěných v různých výškách, spolu s rovinou představující podlahu 

laboratoře, je zobrazeno na obrázku 14. Tyto kamery jsou umístěny na mobilních stojanech 

pro dosažení optimálního rozestavení v místnosti. Po vhodném rozmístění následuje 

synchronizace kamer.  

Další pravidla pro rozmístění se potom odvíjí od vlastností použitých kamer a prostředí 

laboratoře samotné. U laboratoře záleží tedy na velikosti protoru pro snímání, vhodném 

osvětlení a na pozadí za snímanou scénou. Pro velikost laboratoře je nutné, aby kamera byla 

v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se osoby a nezmizela tak z jejího zorného pole.  

To se týká především situací, kde se osoba pohybuje rychleji. Vhodného osvětlení a 

pozadí laboratoře dosáhneme tak, pokud osvětlení v místnosti je rovnoměrné a pozadí 

homogenní. Není tedy vhodné mít v pozadí jednobarevnou zeď s obrazy, květinami apod. 

[13]  

4.3 Synchronizace kamer  

 Pro zaručení správné funkce kamer je nutné, aby se systém kamer vzájemně 

synchronizoval po každém zapnutí systému. K získání prostorových souřadnic jednoho bodu 
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je potřeba znát alespoň dvě dvojice rovinných souřadnic (ze dvou kamer) tohoto bodu ve 

stejném okamžiku. Proto je nutné provést „sladění“ – synchronizaci záznamů z různých 

kamer. [13] 

Bez tohoto kroku by nebylo možné pokračovat v analyzování chůze. Synchronizace se 

skládá z vymezení prostoru před kamerami a samotné synchronizace (kalibrace). Nekalibruje 

se tedy každá kamera zvlášť, ale celá soustava kamer na najednou.  

Po zvolení kalibračního módu na počítači si vezme pracovník kalibrační pomůcku 

nejčastěji ve tvaru kříže (viz obrázek 15), kde jsou umístěny markery v konkrétní vzdálenosti 

a vzájemné poloze. Pracovník vymezuje pracovní prostor před kamerami, dokud nejsou 

kamery vzájemně propojeny a je tak nadefinované pole, ve kterém lze snímat markery a tím je 

synchronizace hotova. Na závěr umístí kalibrační kříž do středu prostoru na podlahu pro 

určení hranici s podlahou laboratoře. Po synchronizaci už nelze měnit postavení kamer 

v prostoru bez opakování tohoto procesu. Průběh synchronizace reprezentuje obrázek 16. 

 

Obrázek 14: Synchronizační pomůcky - ve tvaru L (vlevo) a hůlka (vpravo)[17] 

 

Obrázek 15: Synchronizace osmi kamer v laboratoři FN Brno (zdroj, FN Brno)  
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4.4 Popis SW vybavení laboratoře 

Laboratoř chůze FN Brno disponuje dvoumi sofwarovými programy:  

- Vicon Nexus   

- Vicon Polygon 

Tyto programy se podílejí na zpracování dat. Zatím co Vicon Nexus slouží ke správě 

kamerového systému, uložení dat a následný export. Vicon Polygon slouží především na práci 

s těmito daty. 

Vicon Nexus 

Jedná se o real time aplikaci, která je nezbytná při záznamu lidského pohybu z laboratoře. Ve 

Vicon Nexus probíhá nastavení veškerých parametrů od synchronizace kamer, přes záznam 

pohybu až po export dat do libovolného formátu. Jedná se o aplikaci určenou pro výzkumné 

účely přitom je její obsluha uživatelsky jednoduchá. Vicon Nexus je nezbytnou součástí 

laboratoře chůze. 

Mezi základní funkce programu patří: 

- Veškeré real-time zobrazení dat před exportem  

- prohlížení zaznamenaných dat a tím specifikovat data pro export,  

- Synchronizace kamer  

- Uhly a vzdálenost mezi markery 

- A další jako je rychlost chůze, počet kroků 

 

Vicon Polygon 

Vicon Polygon je reportovací nástroj navržen pro popis a zpracování dat z laboratoře chůze.  

Využívá se intuitivního prostředí ve kterém lze zpracovávat veškerá data produkované Vicon 

systémem spolu s daty od ostatních podporovaných metod užívané v laboratoři. Ve výsledku 

lze vytvářet tak zvané „reporty“. V těchto reportech se mohou zahrnout data o trajektorii 

markeru, video data, data z plošiny, kinetické a kinematická data, výsledná anamnéza a další 

poznámky[19].  

Požadavky na program jsou mininimální, podminuji se pouze na použití operačního systemu 

Windows 7, nebo XP [19]. 
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Mezi základní funkce programu patří: 

- Zobrazení kinematiky a kinetiky chůze 

- Pohled ve 2D zobrazení 

- Pohled ve 3D zobrazení 

- A další jako je vzdálenost mezi dvěma markery, úhly mezi 3 markery 

Na obrázku 17 je zobrazen pohled do prostředí VICON Polygon verze 3.5, zde byl použito 

celotělové snímání pohybu. Díky tomuto snímání je možno vidět lidsky skeleton, včetně 

vyznačených svalů modrou barvou a také vektor sil vytvořený z tlakové plošiny. 

 

Obrázek 16: Model člověka v programovém prostředí Vicon Polygon [18] 
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5 Realizace algoritmu a uživatelského 

software 

V laboratoři chůze se snímá scéna osmi kamerami, které jsou navzájem synchronizované. 

Této vlastnosti se využívá k získání záznamu markerů ve 3D.  Při splnění podmínky, kdy 

jeden marker snímají v jeden časový okamžik alespoň dvě kamery, dochází ke „skládání“ 

několika dvojic rovinných souřadnic. Jejich „složením“ – transformací se vytváří prostorové 

souřadnice bodu, s kterými se dále pracuje. [13] 

Pohybová data markerů se po transformaci ukládají jako soustavy prostorových souřadnic 

v čase, které později můžeme zobrazit i do 3D zobrazení (viz obrázek 18).  

 

Obrázek 17: Vznik prostorové souřadnice ze dvou 2D obrazů v čase „T1“ 

Systém Vicon poskytuje data z chůze ve formě  kartézské soustavy souřadnic a pro 

univerzálnost metody jsou data uložena ve dvou formátech. První formát C3D je uložen v 

binárních hodnotách, druhý ve formátu CSV. Oba formáty ze záznamu chůze zároveň 

doplňují hodnoty případné kinetiky chodidla z tlakové plošiny, nebo data z 

elektromyografického záznamu. 

První formát C3D (zkratka z anglického jazyka „coordinate 3D“), který znamená 

koordinovaný 3D záznam skládající se z binárních dat obsahující pouze surová data. Součástí 

C3D formátu jsou také standardní a výběrové parametry, které surovým datům dávají jejich 

popis a funkci [15]. Pro zpracovávání binárnáho formátu je potřeba dbát volby vhodného 

programu, který je schopen s daty pracovat. 

Druhým formátem je formát CSV (zkratka z anglického jazyka „comma-separated 

values“), který představuje formát s hodnotami oddělené řídícím znakem. Tento formát se 

skládá z textových hodnot a lze jej otevřít v jakémkoliv základním textovém editoru. Díky 

Záznam 
pohybu 
markerů 

Označení 
shodných 
markerů z 

jednotlivých 
kamer [x,y] 

Transformace 
[x,y,z] 

Uložení   do 
počítače 
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jednoduchosti formátu a bezproblémové kompatibilitě s programovacím jazykem Matlab byly 

data z tohoto formátu importovány a následně testovány navrženými algoritmy. Struktura 

toho formátu je uvedena v dalším bodu kapitoly. 

5.1 Datový soubor formátu CSV 

 Zaznamenané poziční souřadnice markerů se v čase ukládají do textového formátu 

v podobě ASCII. Text s daty může být zobrazen v jakémkoliv textovém editoru. Samotný 

obsah souboru je složen z hlavičky a těla dokumentu.  

Hlavička obsahuje vzorkovací frekvenci záznamu dat, jméno pacienta spolu 

s uvedenými názvy jednotlivých markerů. Tato sekvence názvů (zkratek) se ve stejném pořadí 

potom objevuje při popisu jednotlivých hodnot markerů v řádcích v těle dokumentu.  

V těle dokumentu je potom na každém řádku zaznamenán pohyb markeru v čase. 

Samotný řádek je složen z čísla snímku a pod-snímku a dále jsou zde hodnoty bodů 

prostorových souřadnic ve formátu „x, y, z“ oddělené čárkou. Následující řádek představuje 

tu samou strukturu v dalším časovém okamžiku.  

Ukázka zdrojových dat dvou časových jednotek: 

100,,Viktor 2:LASI,,,Viktor 2:RASI,,,Viktor 2:LPSI,,,Viktor 

2:RPSI,,,Viktor 2:LTHI,,,Viktor 2:LKNE,,,Viktor 

2:LTIB,,,Viktor 2:LANK,,,Viktor 2:LHEE,,,Viktor 

2:LTOE,,,Viktor 2:RTHI,,,Viktor 2:RKNE,,,Viktor 

2:RTIB,,,Viktor 2:RANK,,,Viktor 2:RHEE,,,Viktor 2:RTOE,,, 

Frame,Sub 

Frame,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,

Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z 

,,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,

mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm

,mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm 

309,0,-1168.13,308.649,997.119,-1210.23,44.6899,999.963,-

1356.62,266.729,1013.47,-1378.09,162.488,1025.84,-

1104.63,376.266,608.388,-1079.35,312.471,506.879,-
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989.742,339.486,183.478,-958.617,270.804,101.178,-

994.533,226.832,42.1522,-816.306,250.879,118.25,-

1378.72,24.3106,609.026,-1417.64,97.7464,500.061,-

1492.78,98.2969,134.712,-1506.28,155.193,83.2754,-

1581.25,183.751,28.4229,-1350.61,193.534,36.243 

310,0,-1148.26,309.371,998.487,-1189.78,45.9234,999.817,-

1337,266.972,1014.46,-1357.96,161.544,1025.81,-

1080.56,375.188,606.56,-1053.97,310.507,505.185,-

962.96,335.39,181.893,-929.954,266.264,99.9262,-

963.854,221.853,41.4229,-785.756,245.386,119.153,-

1363.92,22.6318,605.655,-1403.82,95.3226,496.773,-

1496.77,98.0448,142.517,-1511.38,155.293,90.1816,-

1585.47,184.707,43.1261,-1362.68,197.609,35.0621 

5.2 Výběr programového prostředí  

Programové prostředí Matlab verze R2009b umožňuje import dat z Microsoft Office Excel 

do matice hodnot a uložit je ve formátu název_proměné.mat. Zároveň je schopen zobrazit 

jednotlivé datové struktury a zorientovat se v jejich základní podobě a následně realizovat 

navržené algoritmy, které se ukládaly do formátu název_algoritmu.m. Po vytvoření několika 

dílčích algoritmů pro analýzu jsme se rozhodli vytvořit grafické rozhraní s menu, ze kterého 

se algoritmy ovládají. Vytvořené grafické prostředí se ukládá ve dvou souborech 

graficke_rozhrani.m a graficke_rozhrani.fig. Ukázka grafického prostředí je na obrázku 19. 
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Obrázek 18: Ukázka grafického prostředí vytvořeného v programu Matlab 

 

5.3 Postup pro realizaci algoritmů 

Po importu dat do softwarového programu Matlab jsou data v takové formě kdy u 

každého z markerů lze zobrazit trajektorii v dané rovině (frontální, sagitální, transverzální), 

nebo lze hodnoty trajektorii použít pro další výpočty. 

Z laboratoře chůze jsme obdrželi 2 sady anonymizovaných dat, kde jedna sada 

reprezentuje chůzi zdravého člověka a druhá sada, člověka s výraznými pohybovými 

problémy. Využití druhé sada dat bylo vytvořeno pro demonstrování funkce navržených 



 

35 

 

algoritmů ve smyslu, zda jsou schopny odlišit zdravou chůzi od chůze s pohybovými 

problémy. 

Pacient, jehož data jsou uložena v druhé sadě trpí spasticitou svalů a byla mu 

diagnostikována Duchenneova svalová dystrofie. Chůze u tohoto onemocnění je abnormální a 

projevuje se zřetelnými nášlapy, připomínající výkopy koleny. Pacient má problémem s chůzí 

přes paty a proto dalším charakteristickým rysem je chůze s nášlapem přes špičku popřípadě 

celé plochy chodidla. 

Cílem praktické časti je zpracovat obdržené data a navrhnout způsob prezentace těchto dat 

ve formě, ve které jsou reprezentována v laboratoři. Reprezentace nasnímaných dat systémem 

Vicon je vcelku široké, nicméně se tyto reprezentace dají rozdělit na dvě skupiny výstupů: 

- Zobrazení trajektorie pohybu (např. 2D a 3D zobrazení) 

- Dopočítané analýzy (např. kinematika úhlu, rychlost) 

V této práci byly vytvořeny tři algoritmy pro popis lidské chůze a to 2D a 3D zobrazení 

dat, které spadají do analýzy trajektorie pohybu a analýza kinematiky kloubů. 

Zhodnocení funkce pohybového aparátu je nejvíce zřetelná z dopočítané kinematiky 

kloubů. Proto správnou reprezentaci je potřeba zobrazit úhly v kloubech v krokovém cyklu 

v podobě jak je uvedeno na obrázku 10 v kapitolote 3. Realizace tohoto kroku je uvedena 

v dalším bodě.  

5.4 Detekce krokového cyklu 

Krokový cyklus jsme definovali jako průběh, který začíná dotykem paty s podložkou 

s následným přenesením váhy na danou nohu a následujícím švihem po opětovném dotyku 

paty s podložkou.  

Pro nalezení prvotního kontaktu a správnou detekci krokového cyklu je potřeba 

zobrazit průběh chodidla nejlépe ve 2D zobrazení. Zobrazíme tedy chodidlo pomocí průběhu 

markerů umístěné na patě, kotníku a palci v sagitální rovině, ve které je charakteristika 

dopadu chodidla nejzřetelnější, tak jak je uvedeno na obrázku 20. Zaměříme se na průběh 

markeru na patě, kde její minimální hodnota značí prvotní kontakt paty s podložkou a na 

obrázku je průběh znázorněn čerchovanou čarou se značkou LHEE.  
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Obrázek 19: Detekce začátku a konce krokového cyklu levé nohy - data 1. 

 

5.5 Interpretace dat ve 2D zobrazení 

Cílem 2D zobrazení je zobrazit jednotlivé markery dolních končetin ve dvourozměrném 

zobrazení v sagitální rovině a tím ilustrovat pohybové změny jednotlivých částí těla. 

Algoritmus využívá vlastnosti, kdy datový formát je uložen v kartézském souřadném systému. 

Díky tomu lze jednotlivé trajektorie jednoduše zobrazit způsobem vykreslení závislosti změn 

pohybu markeru na čase, tak jak je tomu na obrázku 20 při detekci krokového cyklu.  

V navrženém programovém prostředí je pro vykreslení průběhů vytvořena volba výběru z 

jednotlivých částí těla.  

5.6 Interpretace dat ve 3D zobrazení 

Cílem algoritmu je interpretovat data ve trojrozměrném zobrazení. Funkce zobrazení 

chůze ve 3D zobrazení spočívá především v lepší orientaci s daty. Navržený algoritmus 

vychází z požadavku zobrazení průběhu pohybu jednotlivých segmentů dolních končetin 

vzájemně na sebe působící. K vytvoření těchto segmentů se použijí markery.  

Algoritmus spočívá ve vytvoření spojnic mezi jednotlivými markery, tyto spojnice se poté 

v každém časovém okamžiku záznamu mění. Tímto spojením dochází v grafu k plynulé 
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chůzi. Pro získání výsledného 3D zobrazení je při realizaci algoritmu v Matlabu také potřeba 

nastavit vhodné natočení souřadného systému a hodnotu po kterou se spojnice jednotlivých 

segmetů pozastaví k jejich vykreslení. 

5.7 Kinematika v jednotlivých kloubech   

Zkoumání kinematiky v jednotlivých kloubech je důležitou analýzou a výstupní hodnotou 

pro posouzení správné funkce dolních končetin.  

Pro vhodnou reprezentaci za účelem navrhnutí funkčního algoritmu, který je schopen 

rozlišit normální chůzi od abnormální a zároveň je schopen interpretovat výsledky v podobě, 

která se využívá v laboratoři chůze, jsme se rozhodli k analýze pohybů v jednotlivých 

kloubech v sagitální rovině, kde změny jednotlivých kloubů mají zřetelný průběh a jsme tedy 

schopni rozhodnout výslednou funkčnost tohoto algoritmu v porovnání se standardním 

zobrazením.  

Na základě této skutečnosti jsme navrhli algoritmus, který vyjadřuje změny právě v této 

sagitální rovině. Postup se skládá z výpočtu dvou vektorů (definované příslušnými markery), 

které mají jeden společný bod. V tomto bodě se vypočítávají úhlové změny, které tyto 2 

vektory svírají.  

Příkladem může být analýza kolenního kloubu, kde jeden vektor představuje segment 

stehenní kosti a druhá vektor segment lýtkové kosti a bodem se myslí samotné koleno.  

Tímto způsobem jsme analogicky postupovali i u dalších dvou kloubů. Ilustraci 

jednotlivých úhlových změn je uveden na obrázku 21. 

- Při výpočtu uhlu v koleni jsou využity markery: RTHI/RKNE/RTIB 

- Při výpočtu úhlu v kotníku: RTIB/RANK/RTOE 

- Při výpočtu úhlů v kyčli: RTHI/střed mezi RASI a RPSI/RASI 
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Obrázek 20: Ilustrace výpočtu úhlů podle zvolených markerů pravé nohy 

Při výpočtu se využívá geometrické funkce, která je uvedena vztahem (1.3), který 

reprezentuje vyjádření libovolného úhlu v prostoru pomocí funkce cosinus, souřadnic a 

velikosti dvou vektorů. Vztah (1.2) je pomocný výpočet, který reprezentuje výpočet velikosti 

vektoru.  

Například pro výpočet úhlu v koleni se zjišťuje úhel α a to pomocí markerů RTHI, RKNE 

a RTIB (viz obrázek 21). Z markerů se vytvoří vektory u(RTHI,RKNE) a v(RTIB,RKNE), 

které potom vstupují do vztahu (1.3). Vztahy jsou uvedeny pro jeden časový okamžik. 

V algoritmu se vypočítává výsledek pro každý časový okamžik. 

2 2 2( , ) ( ) ( ) ( )B A B A B Av A B AB x x y y z z          (1.2) 

1 1 2 2 3 3cos
u v u v u v

u v


 



     (1.3) 

Algoritmus neobsahuje výpočet kolenního a kotníkového kloubního středu, nicméně hodnoty 

z markerů umístěné na kloubech z vnější strany nám pro ilustraci změn postačují.  

5.8 Doplňkové analýzy 

Doplňkové analýzy pravděpodobně neposkytují informace o kvalitě chůze, nicméně 

vlastnosti jako je délka kroku, rychlost chůze, nebo zda proběhl první došlap na patu, nebo 

špičku je další interpretací charakterizují vlastnosti chůze. 
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Pro výpočet délky kroku se vychází z detekovaného krokového cyklu (viz  bod 5.4). 

Následně stačí provést rozdíl vzdáleností markeru na začátku a konci krokového cyklu a 

získáme vzdálenost, určující délku kroku. Při znalosti vzdálenosti a času po kterou marker 

provádí krokový cyklus, lze vypočítat rychlost chůze v krokovém cyklu. 

K posouzení, zda došlo u pacienta k došlapu chodidla přes patu, nebo špičku, se obvykle 

detekuje pomocí tlakové plošiny. Nicméně průběh došlapu lze zobrazit i pomocí 2D, nebo 3D 

zobrazení. Například při detekci krokové cyklu z obrázku 21, lze pozorovat změny dopadu 

chodidla na podložku v závislosti na čase, kde na základě závislosti prvního minima u 

jednoho z markerů lze posoudit první kontakt s podložkou,  
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6 Dosažené výsledky  

 

Z laboratoře jsme získali data záznamu pohybu od dvou pacientů. Interpretace těchto dat 

pomocí navržených algoritmů je diskutována v této kapitole. Výsledky grafických výstupů 

jsme porovnávali s interpretací dat z programu Vicon Nexus a standardními hodnotami u 

kloubní kinematiky (viz obrázek 31). 

Spolu s vytvořenými algoritmy jsme vytvořili také grafické prostředí pro ovládání 

programu, kde si uživatel může jednotlivé výsledky prohlédnout. Návod pro obsluhu 

programu je popsán v příloze.  

V datovém záznamu 1 je zaznamenána chůze, kdy pacient ušel vzdálenost 3,5 m za 2,2 

s rychlostí 1,6 m/s. V datovém záznamu 2 je zaznamenána chůze, kdy pacient ušel vzdálenost 

2,1 m za 1,9 s rychlostí 1,1 m/s. Oba dva záznamy obsahují záznamy pacientu dětského věku. 

V kapitole jsou také diskutovány výsledky kloubní kinematiky, která jsou 

interpretovány v krokových cyklech. Datový záznam dat 1 obsahuje dva krokové cykly o 

délce 1 s u obou dvou cyklů. Datový záznam dat 2 obsahuje tři krokové cykly o délce 0.8 s u 

všech tří cyklů. 

6.1 Interpretace dat ve 2D zobrazení 

Interpretaci dat ve 2D zobrazení jsme provedli na datech zdravého pacienta (data1).  

Průběh kotníkového markeru, z programu Matlab a programu Vicon Nexus reprezentují 

obrázky 22 a 23, probíhá střídáním maximální a minimální hodnoty v přibližně symetrickém 

sledu každé 0,75 sekundy pro každou nohu. Švihová fáze nohy střídá fázi stojnou. Minimální 

hodnota při došlapu kotníku se pohybuje mezi 60 mm do 80 mm. Rozmezí odpovídá 

fyziologickým hodnotám vzdálenosti kotníku od podlahy. Rozdílná hodnota okolo 10 mm při 

došlapu po prvním a třetím kroku pravé nohy může být způsobena nepřenesení celé váhy těla 

na patu.  
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Obrázek 21: Průběh kotníkového markeru v sagitální rovině z programu Matlab 

 

Obrázek 22: Průběh markerů RANK (vlevo) a LANK (vpravo) v sagitální rovině z programu 

Vicon Nexus (zdroj, FN Brno) 

Reprezentace pravého kolenního markeru vybraného úseku chůze již nemá tak viditelný 

symetrický průběh, nicméně střídání klesající fáze s rostoucími fázemi v rámci jednoho kroku 

je stejná a viditelná na grafu. Průběh kolenního markeru z programu Matlab a programu 

Vicon Nexus reprezentují obrázky 24 a 25. 

Výchozí hodnota při švihové fázi pravé nohy je 500 mm nad úrovní podlahy. Prvních 0,25 

sekundy dochází ke klesání kolene o 31 mm a to díky postupnému zpevňování levé stojné 

nohy a povolování pravého kyčelního kloubu. Dalších 0,5 sekundy se střídá výrazná fáze 

růstu s fází poklesu kolene. Poslední růst v čase  0,9 sekund nabývá hodnoty 480 mm při 

došlapu chodidla. Celý cyklus se opakuje u třetího kroku a začátku pátého kroku pravé nohy. 

U průběhu třetího kroku je celkový pokles průběhu kolene pravděpodobně způsobený 

povolením svalstva pravé nohy. Švihová fáze páteho kroku však naznačuje návrat k hodnotě 

okolo 500 mm z prvního kroku. Rozmezí, ve kterém se koleno pohybuje v sagitální rovině je 
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u prvního kroku  je 31 mm a u druhého kroku 40 mm. Průběh kolene můžeme považovat za 

normální. 

Rozdíl v zobrazení ilustrovaných dat mezi námi vytvořeným algoritmem v Matlabu a 

programem používaný v laboratoři je minimální. Graficky lze poznat, že se jedná o identická 

data lišící se pouze v barvě datové řady a v popisu času na ose x, který je vynesen v 

diskrétních hodnotách. 

 

Obrázek 23: Průběh kolenního markeru v sagitální rovině z programu Matlab 

 

Obrázek 24: Průběh kolenního markeru v sagitální rovině z programu Vicon Nexus (zdroj, 

FN Brno) 
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6.2 Interpretace dat ve 3D zobrazení 

Interpretaci dat ve 3D zobrazení jsme provedli na datech zdravého pacienta (data1). 

Interpretace u druhé sady dat  vypadala obdobně. 

K celkovému pohledu na průběh chůze v čase poskytuje 3D reprezentace. Ze záznamu lze 

rekonstruovat chůzi bez subjektivního vnímání samotné osoby a lze tak získat základní 

představu o chůzi samotné. Reprezentaci dat ve 3D lze zobrazit v přiloženém programu z CD. 

Výsledkem algoritmu je zobrazení normální chůze s téměř symetrickým průběhem a 

konstantní rychlostí. Ukázka průběhu modelu chůze z programu Matlab a Vicon Nexus je 

zobrazena na obrázcích 26 a 27. 

V porovnání grafického zpracování chůze našeho modelu s modelem z program Vicon 

Nexus, lze říci, že náš model zobrazuje pouze základní průběh pohybu markerů v čase 

s rozdělením pravé a levé nohy a spojnicí mezi nimy. Dále zobrazuje prostor, ve kterém se 

osoba pohybuje a podle výšky pánevního markeru o hodnotě 1020 mm, lze považovat 

pacienta za osobu dětského věku. 

Nedostatkem námi vytvořeného modelu může být absence několika možností, které jsou 

dostupné v programu Vicon Nexus jako je: detailnější zpracování obou končetin a tím 

docílení lepšího prostorového modelu, absence tlačítka pro pauzu spolu s možností prohlížení 

dat zpět v čase a tím si zobrazit opakovaně například došlap chodidla. 
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Obrázek 25: Ukázka 3D modelu chůze z programu Matlab-data1 

 

Obrázek 26: Ukázka 3D modelu chůze z programu Vicon Nexus (zdroj, FN Brno) 

 

6.3 Kinematická kloubní analýza 

Interpretaci kinematické kloubní analýzy je důležitou součástí analýzy chůze. Díky 

dopočítaným úhlovým změnám v kloubech reprezentované grafickou podobou tak popisuje 

samotný kloub a segmenty na něj působící. 



 

45 

 

Navržený algoritmus vypočítává úhlové změny v kloubech pomocí geometrické funkce, 

jak je uvedeno v kapitole pět, která vypočítává úhel svírající dvěma segmenty. Tento postup 

nám poskytuje věrohodné hodnoty o kloubních změnách v čase v kolení, kotníku i pánvi 

v sagitální rovině. Díky této závislosti jsme schopni sestrojit následující grafické výstupy. 

Kinematickou kloubní analýzu jsme rozdělili na dvě části.  

V první části je zobrazeny jednotlivé průběhy z celého datového záznamu sady dat 1 a 2 a 

to pro jasný a zřetelný popis rozdílu mezi zkoumanými daty. V druhé části se zaměříme na 

průběhy krokového cyklu u obou dvou zkoumaných dat, stejně tak jak se tyto data analyzují 

v laboratoři FN Brno. 

U kinematické kloubní analýzy jsme si vybrali pro ilustraci výsledků pro oba dva datové 

soubory data z levé nohy. Pro rozpoznání dat jsou použity barvy, kde zelená představuje data 

zdravého pacienta a růžová představuje data nemocného pacienta. Kinematika v sagitální 

rovině je u navrženého algoritmu charakterizována pohyby flexe a extenze. 

5.3.1 Úhlové změny mezi daty 1 a daty 2 

 

Obrázek 27: Rozsah kinematických změn kolene v sagitální rovině - data1,data2 
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U prvního kinematické analýzy kolene levé nohy lze pozorovat změny v podobě flexe a 

extenze kolena. Na grafu lze vidět dvě maxima u obou dvou typu dat. Maxima představují 

flexování kolene, které začíná při odvinutí špičky chodidla v druhé švihové fázi krokového 

cyklu. Flexe se v průběhu krokového cyklu objevuje pouze jednou.  

Z pohledu velikosti úhlu je koleno více flexované u nemocného pacienta o 20 stupňů na 

rozdíl od zdravého pacienta. Tento jev je charakteristický díky našlapování kroky, které 

připomínají spíše výkopy, jako by se pacient snažil překročit malou překážku. 

 

 

Obrázek 28: Rozsah kinematických změn kyčle v sagitální rovině - data1,data2 

Kinematická analýza kyčle je charakteristická střídající se amplitudou s dvěma maximy, 

které reprezentují souvislou změnu flexe a extenze kyčelního kloubu při plynulé chůzi u 

zdravého pacienta. Plynulá změna pokračuje jak při došlapu chodidla, tak při jeho odvinutí. U 

nemocného pacienta je průběh obdobný, ne však tak s takovou plynulostí  jako u zdravého 

pacienta.  

Z pohledu velikostí úhlů zde dochází k jisté interpretační chybě, jelikož chůze nemocného 

by se měla projevovat větší flexí, než u zdravého člověka. A to díky většímu našlapování 
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(charakteristický rys nemocného pacienta), tudíž větší flexi kyčle. Chyba může být způsobena 

špatným výpočtem středu kyčelního kloubu, který nezahrnuje anatomické hodnoty pacienta 

do výpočtu. 

 

 

Obrázek 29: Rozsah kinematických změn kotníku v sagitální rovině - data1,data2 

Kinematická analýza kotníku je v sagitální rovině je složena z poměrně několika změn 

plantární a dorzální flexe. Nejvýraznější pohyb chodidla do platiflexe v rozmezí od 0,3s do 

0,5s a 1,1s do 1,3s představuje odvinutí chodidla od podložky. V porovnání s hodnoty 

nemocného pacienta je viditelné zmenšení střídavých změn kinematického průběhu. To 

charakterizuje omezení pohyblivosti chodidla na pouhé střídání plantární a dorzální flexe 

v krokové cyklu. 

 

5.3.2 Kinematika kloubů v krokovém cyklu 

Interpretace kloubní kinematiky se běžně provádí cestu, kdy se nasnímaná chůze rozdělí do 

jednotlivých krokových cyklů, z kterých je po nasnímání dat udělá průměr hodnot a ten se 
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potom vynese do grafu standardizovaných hodnot a porovnává. V našem případě jsme měli 

k dispozici data o čtyřech a třech krocích, z kterých jsme od každého interpretovali jeden 

krokový cyklus. 

 

Obrázek 30: Standardní hodnoty kloubní kinematiky kolene, kotníku a kyčle v sagitální rovině 

[3] 

 

Obrázek 31: Rozsah kinematických změn kolene v sagitální rovině v krokovém cyklu 

 

Obrázek 32: Rozsah kinematických změn kotníku v sagitální rovině v krokovém cyklu 
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Obrázek 33: Rozsah kinematických změn kyčle v sagitální rovině v krokovém cyklu 

Výsledná interpretace kinematiky úzce závisí na správné detekci krokového cyklu. 

Prvním krokem pro srovnání jednotlivých grafů je porovnání jejich průběhů. Porovnáním 

grafických průběhu výstupu zdravé chůze na obrázcích 32, 33 a 34 s grafy standardních 

hodnot na obrázku 31, lze usoudit, že kromě výstupu kotníkové kinematiky se krokový cyklus 

předbíhá o přibližně 25%.  

Při pominutí předbíhání krokového cyklu u interpretace výsledků kolene a kyčle, lze 

hodnotit, že navržený algoritmus reprezentuje průběhy, které odpovídají standardním 

průběhům kinematické kloubní analýzy v sagitální rovině. 

Druhým krokem k porovnání grafických výsledku je analýza rozmezí změn 

pohyblivosti kloubů. 

Rozmezí změn pohybů u kolena, kyčle do flexe a extenze a u kotníku do plantární flexe a 

dorzální flexe při chůzi u zdravého pacienta: 

- V koleni: 28°  

- V kyčli: 27°  

- V kotníku: 29°  

Rozmezí změn pohybů u kolena, kyčle do flexe a extenze a u kotníku do plantární flexe a 

dorzální flexe při chůzi u nemocného pacienta: 

- V koleni: 28° 

- V kyčli: 26°  

- V kotníku: 47° 
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Závěrečným porovnáním získaných pohybových rozptylů získáváme informace, že pohybový 

rozptyl se liší pouze u kotníku o 18° a u kyčle a kolene je rozptyl shodný.  

V navrženém algoritmu v porovnání se zobrazením standardních hodnot, však chybí 

zobrazení hodnoty, která by uváděla, kdy přechází flexe v extenzi, nebo plantární flexe 

v dorzální flexi. Tudíž se výsledné zobrazení skládá ze zobrazení libovolných změn v úhlu. 

Této vlastnosti se však těžko dosahuje, pokud zkoumaný pohyb je stále v pohybu a nezískáme 

tak hodnoty s nulovou extenzí apod. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s laboratorním systémem pro analýzu lidské chůze 

a způsobem zpracováním datového záznamu chůze dvou pacientů ze systému Vicon, pomocí 

soustavy kamer a následně provézt analýzu na datech ve zvoleném programovém jazyce. 

Základem přípravy pro navržení algoritmů je nezbytné seznámení se s laboratoří 

chůze. V první části této práce je poskytnout teoretický popis systému spolu s jeho základními 

funkcemi, hardwarovým složením a vlastnostmi kamer, které se v laboratoři nacházejí. Proto, 

aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího záznamu chůze, je kladen důraz na parametry kamer, 

které musejí detekovat i velmi malé změny v pohybech markerů. Nejsou to však jen kamery, 

které by zajišťovaly výborné výsledky detekce markeru. Nemálé zastoupení pro kvalitní 

záznam mají také LED zářiče, reflexní markery, rozestavění kamer v laboratoři, nebo 

prostředí laboratoře samotné. Jedná se jednoduše o celý funkční systém, který je diskutován 

ve třetí a čtvrté kapitole této práce. 

Pomocí vytvořených algoritmů jsou interpretována data ve třech různých analýzách a 

následně výstupy jsou porovnány s grafickými výsledky programu Vicon Nexus.  

První dvě analýzy 2D a 3D zobrazení zkoumají trajektorie jednotlivých částí těla. 

Z výsledků, které nám navržený algoritmus 2D zobrazení poskytuje, je interpretace dat 

totožná s interpretací dat z programu Vicon Nexus. To lze vysvětlit tím, že navržený 

algoritmus i program v laboratoři pracují s daty, které jsou již uloženy v kartézském 

souřadném systému. Proto se funkce navrženého algoritmu omezila na pouhou funkci 

zobrazení bodu v rovině, bez dalšího dopočítávání polohy markerů.  

U 3D zobrazení pomocí navrženého algoritmu jsou rozdíly v interpretaci mnohem 

výraznější. Cílem návrhu bylo vytvoření spojnic mezi jednotlivými markery v každém 

časovém okamžiku a tím ilustrovat změny pohybu. Výsledky interpretace navrženého 

algoritmu věrohodně představují zobrazení chůze ve 3D prostoru. V porovnání s výstupy 

z programu Vicon Nexus vytvořený algoritmus zdaleka není tak plastický a nedisponuje 

možnosti prohlížení dat zpět v čase a tím si zobrazit opakovaně například došlap chodidla. 

Závěrem byla provedena kinematická kloubní analýza. Tato metoda se od předchozích 

dvou liší způsobem interpretace dat. Nezobrazuje se trajektorie pohybu, nýbrž změna úhlové 

velikosti v kloubech na čase v krokovém cyklu.  
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Kloubní kinematika byla v práci rozdělena na dvě části.  

V první části se hodnotí grafické interpretace od interpretace standardního rozmezí. 

Cílem algoritmu bylo interpretovat výsledky v podobě, v jaké jsou zobrazeny v laboratoři 

chůze. Tohoto výsledku ovšem nebylo dosaženo v plné míře. A to díky dvou faktorům. 

Prvním je neznalost klidové referenční fáze. To je způsobeno tím, že datové záznamy 

neobsahují záznam, kdy kloub neprovádí žádný pohyb. Díky této skutečnosti, nelze definovat, 

zda se sejná například o flexi, nebo extenzi kolene. Druhým je mírné zkreslení výstupních 

hodnot. To je způsobeno, že se v navrženém algoritmu neobjevuje výpočet dopočet kloubních 

center, z důvodu neznámých anatomických hodnot pacientů. 

Výsledkem druhé části se hodnotila funkčnost navržených algoritmů, podle kterých 

byla analyzována chůze zdravého a nemocného pacienta a po její analýze, která kopírovala 

charakteristiky rozdílu těchto dvou chůzí, lze hodnotit navržený algoritmus výpočtu kloubní 

kinematiky v sagitální rovině jako funkční a je schopen analyzovat rozdíly mezi zdravou a 

nemocnou chůzi. 

 

 

 

 

  



 

53 

 

Literatura  

[1] COOK, R.E., et al. Gait analysis alters decision-making in cerebral palsy. In Journal of 

Pediatr Orthop., 2003 May-Jun; 23(3):292-5. 

[2] NOVACHECK, T. Center for Gait and Motion Analysis. Dostupný z: 

<www.gillettechildrens.org>. 

[3] KIRTLEY, Christopher. CHURCHILL LIVINGSTONE. Clinical gait analysis: theory 

and practice. New York: Elsevier, 2005. ISBN 04-431-0009-8. 

[4] Vicon Motion Capture Quick Guide [online]. [cit. 2013-4-14]. Dostupný z: 

<http://www.cacs.louisiana.edu/labs/ecrg/vicon/index.html>. 

[5] Aplikace systému pro snímání pohybu ve fyzioterapii. [online]. Praha, 2010. [cit. 

2012-12-10]. Dostupné z: 

<http://vyuka.iim.cz/_media/a4m39mma:pospiji9_2010bach.pdf>. Bakalářská práce. 

Univerzita ČVUT v Praze. Vedoucí práce Ing. Roman Berka, Ph.D. 

[6] JÍROVÁ, Jitka. Biomechanika kolenního kloubu. [online]. 2009 [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: 

<http://mech.fd.cvut.cz/education/archiv/k618yamb/download/biomechanika-

1/5_koleno_pohyb.pdf> 

[7] Joint centre & Gait analysis. [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

<http://wings.buffalo.edu/eng/mae/courses/417-

517/Orthopaedic%20Biomechanics/lecture%204.pdf>        

[8] RYCHLÍKOVÁ, Eva. Poruchy funkce kloubů končetin a jejich terapie. 1. vyd. Praha: 

Triton, 1994, 175 s., il. ISBN 80-858-7501-2.  

[9] VICON MOTION SYSTEMS [online]. [cit. 2013-01-30]. Dostupné z :< 

http://www.udel.edu/PT/Research/MAL/preparation_v1_2.pdf > 

[10] Laboratoř chůze České Televize [online]. [cit. 2011-12-30]. Dostupný z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/vyhledavani/chuze/528-

laborator-chuze/> 

[11] SVOBODA, Zdeněk a Miroslav JANURA. Kinematická analýza. [online]. [cit. 2012-

01-02]. Dostupné z: 

<http://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/index.php?option=com_docman&task=d

oc_view&gid=18&tmpl=component&format=raw&Itemid=67> 

[12] MAŘÍKOVÁ, Taťána. Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií. 

1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2004, 323 s. ISBN 80-734-5015-1. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/vyhledavani/chuze/528-laborator-chuze/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/vyhledavani/chuze/528-laborator-chuze/


 

54 

 

[13] JANURA, Miroslav. Rozdělení metod biomechanického výzkumu [online]. [cit. 2012-

01-02]. Dostupné z: <http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-

dokumenty/Katedra_biomechaniky/Metodybiomechanickehovyzkumu.pdf> 

[14] VICON MOTION SYSTEMS. System reference: Revision 1.4 [online]. [cit. 2012-01-

01]. Dostupné z: 

<http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Haptics/MotionDisplayKAUST/ViconHardwareRe

ference.pdf> 

[15] Manuál k formátu C3D. In: Motion Lab System: User Manual [online]. United States 

of America: Motion Lab Systems, Inc., 2002 [cit. 2012-04-30]. Dostupné z: 

<http://isbweb.org/software/movanal/C3D/C3Dmanual.pdf> 

[16] Plug-In Gait. [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

<http://wweb.uta.edu/faculty/ricard/Classes/KINE-5350/PIGManualver1.pdf> 

[17] Welcome to Vicon Nexus. [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

<http://www.scribd.com/doc/115118625/Welcome-to-Vicon2> 

[18] VICON MX T-SERIES. [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

<http://www.grupamy.pl/pliki/soft_vicon_bio1.pdf> 

[19] What’s New in Polygon 3.5. [online]. [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: 

<http://www.crescentinc.co.jp/product/vicon/data/What%27s%20New%20in%20Polyg

on%203.5.pdf> 

 

 

  

http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Haptics/MotionDisplayKAUST/ViconHardwareReference.pdf
http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Haptics/MotionDisplayKAUST/ViconHardwareReference.pdf
http://isbweb.org/software/movanal/C3D/C3Dmanual.pdf


 

55 

 

Příloha A - Seznam použitých zkratek  

 

3D  - Three-dimensional 

2D  - Two-dimensional 

HW  - Hardware 

SW  - Software 

SNR  - Signal to noise ratio 

FN - Fakultní nemocnice  

PC - Personal computer 

IR  - Infrared  

LED - Light Emitting Diodes 

ASCII - American standart code for information interchange 
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Příloha B - Obrazové přílohy 

 

 

Obrázek B-1: Ukázka rozmístění markerů na horních končetinách, hrudníku a hlavě [11] 

 

Obrázek B-2: Laboratoř chůze ve FN Brno 
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Příloha C - Ovládání programu 

Program se spouští v programovém prostředí Matlab a byl odzkoušený ve verzi Matlab 

7.9.0.529 (2009b). Po načtení příslušné složky z CD se otevře a spouští soubor 

ZZOBRAZENI.m. Zobrazí se vytvořené grafické prostředí vytvořeného programu.  

Prvním krokem pro práci s programem začíná kliknutí na tlačítko START, pro načtení 

názvů do políček pro analýzu libovolných segmentů pohybového aparátu.  

Dále lze postupovat výběrem jednoho z pěti tlačítek pro vykreslení průběhu. Na výběr 

je 2D zobrazení zdravého a nemocného pacienta, 3D zobrazení zdravého a nemocného 

pacienta a kloubní kinematickou analýzu (viz obrázek 22). Pro zobrazení umístění markeru na 

těle dolních končetin slouží tlačítko MODEL. 

 

 


