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1. Splnění požadavků zadání. 

Předkládaná diplomová práce má středně až vysoce náročné téma. Bohužel rešeršní část – konkrétně 

prvních pět kapitol – je psána podle mého názoru způsobem, který neodpovídá nárokům kladeným na 

tento druh práce. Důvodem je, že jednotlivá témata jsou podána povrchně, bez vysvětlení bazálních 

principů a souvislostí, s nedostačujícím doprovodem obrázků a schémat. Práce není ani částečně 

samoobsažná: nespecialista z ní nezíská ani základní představu a je nucen hledat v literatuře, naopak pro 

osobu obeznámenou s tématem je uvedený text nedostatečný, ačkoli je práce v rozumné míře vybavena 

odkazy. Autor práci v tomto ohledu nezvládl. Část s vlastním přínosem –tj. od kapitoly 6 do konce – má 

celkem 15 stran, což je vyhovující, bohužel je opět postižena nedůsledností v přesnosti vyjadřování 

i zpracování. Konkrétní výhrady jsou uvedeny v bodě 3. Zadání je však – sice na hraně – splněno. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce má (včetně Úvodu a Závěru, ale bez titulních a koncových stránek a bez seznamu literatury) celkem 

44 stran. První dva body zadání jsou shrnuty v první až páté kapitole, třetí bod ve třetí kapitole. Čtvrtý bod 

je v kapitole 6, pátý v kapitolách 7 a 8, poslední šestý pak částečně v kapitole 8 a v kapitole 9. Vlastní práce 

diplomanta je koncentrována od šesté kapitoly výše v rozsahu 15 stran. 

Formální stránka je průměrná až lehce podprůměrná, mám-li hodnotit podle kritéria akceptovatelnosti pro 

časopiseckou publikaci. Jazyková stránka je ještě akceptovatelná, ačkoli se vyskytuje množství chybné 

interpunkce, klopotné formulace a formální chyby typu „16cti bitový“; našel jsem jich v práci více a nemá 

smysl je zde všechny vyjmenovávat. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

V abstraktu je zavádějící informace (senzor nemůže být umístěn neinvazivně v těžišti, pouze poblíž něj); 

anglický překlad abstraktu je místy nepřesný (Represent body movement …). V seznamu zkratek mohlo být 

uvedeno taky např. AHRS, GUI, FFT, ES, kNN. 

Za podstatný nedostatek považuji nedostatek obrázků. V prvních pěti rešeršních kapitolách, kde bych 

očekával pro ilustraci předkládané látky jejich velký počet, jsou pouhé dva (2.1 na s. 11 a 5.1 na s. 33), 

přičemž první z nich je chybný (popisky „Hmota“ a „Piezoelektrický materiál“ mají být prohozeny). V práci 

postrádám základní schéma 6 stupňů volnosti senzoru polohy, a jakými druhy snímačů jsou jednotlivé 

stupně volnosti měřeny, slovní popisy jsou redukovány do té míry, že to zabraňuje porozumění. Technické 

popisy by měly být fyzikálně správně, co si má čtenář představit např. pod větami (s. 14) „Na výstupu 

sekundárního vinutí je signál, který je pomocí jádra spojen s primárním vinutím. Tento signál je ovlivněn 

jakoukoli změnou v permeabilitě jádra (sklonem B-H křivky).“? (Přesnější fyzikálnější formulace by byla 

„Signál indukovaný v sekundárním vinutí je díky nelinearitě B-H křivky jádra ovlivněn vnějším magnetickým 

polem, do něhož je jádro vloženo.“) Kapitola 3 o kvaternionech by rovněž zasloužila větší péči – např. 

nečíslovaný vztah pro dělení kvaternionů v subsekci (3.2.8) je chybně (zmatek ve znaménkách, ovšem 

stačilo místo něj uvést vztah pro inverzní kvaternion rovný konjugovanému kvaternionu dělenému 



kvadrátem jeho normy), otrocký překlad „frame“ jako „rám“ (česky vztažná soustava, souřadná soustava 

apod.), v podkapitole 3.4 autor bez upozornění přechází na jiné označení. Zcela chybí vysvětlení, jak vlastně 

kvaternion funguje při popisu kinematiky tuhého tělesa – že se v podstatě jedná jen o jiný způsob 

parametrizace ortogonální transformace obvykle popisované pomocí Eulerových úhlů (rovnice (3.2)), a že 

kinetické rovnice v subsekci (3.3) jsou vlastně kvaternionovou analogií Eulerových kinematických rovnic. 

V sekci 3.5 autor exponuje filtrování dat, kterému by měla bý věnována samostatná kapitola a teprve poté 

by mělo být propojeno s kvaternionovou representací rotace. Subsekce 3.6 se pak již jen zbytečně zmiňuje 

o Eulerových úhlech – ty měly být zařazeny na začátek, do úvodu o kinematice tuhého tělesa; kde měl být 

spíše uveden obrázek vysvětlující podstatu Eulerových úhlů místo nesmyslné tabulky 3.2. Rešeršní část (do 

kapitoly 5 včetně) působí dosti nevěrohodně. 

Zbytek práce, počínaje kapitolou 6, je na tom poněkud lépe, i když také zde mohl autor věnovat větší péči 

značení a řádnému vysvětlení – srov. vzorce (6.1) a (6.2), zbytečné a matoucí používání suprema a infima 

místo maxima a minima apod. Teprve v kapitole 7 se čtenář dovídá, že kvaternionová reprezentace rotace 

je přímo výstupem senzoru. Z prohlídky zdrojových textů soudím, že data na výstupu ze senzoru jsou již 

filtrovaná, nikde jsem alespoň nenalezl žádný *.m soubor, který by filtraci implementoval. Zarážející je věta 

„Senzor byl umístěn na těle testovaných osob na zádech v oblasti C5 – tedy v blízkosti těžiště osoby.“ 

Absolvent biomedicínského inženýrství by měl mít hrubou představu, kde se nachází obratel C5 a kde 

těžiště lidského těla. Obrázky 7.1 a 7.2 jsou docela instruktivní, a s pomocí klíčové rovnice (3.2) je 

z obrázku 7.1 hezky vidět, jak se testovaná osoba pohybovala a otáčela – z barevné legendy soudím, že 

senzorová osa x byla horizontální (ležela v transverzální rovině), osy y, z ležely ve vertikální rovině, avšak 

osa y nebyla přesně vertikální a osa z nebyla přesně horizontální (jinak by „zelená“ komponenta 

kvaternionu musel jít až na +-1 a „modrá“ komponenta by musela zůstat nulová). Jinými slovy řečeno, osa 

otáčení při „čelem vzad“ ležela v rovině yz senzoru, přičemž menší úhel svírala s osou y. Tyto úvahy, rozbory 

a interpretace měly ovšem být uvedeny v práci. 

Program v Matlabu jsem netestoval, ale mám za to, že je asi nejcennější součástí práce.  

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce je objemově cca z 2/3 kompilační a 1/3 vlastní. Kompilační část je z důvodů uvedených výše 

nepovedená, v textu vlastní práce by bylo rovněž co dodělávat. Hlavním přínosem je naprogramování 

klasifikátorů, které z filtrovaného kvaternionového výstupu senzoru orientace určují, zda proband stojí, jde 

či se otáčí. Tato klasifikace je prováděna pouze na základě dat ze senzoru měřícího orientaci (rotaci). 

Všechny tři použité typy klasifikátorů autor vzájemně porovnal a zjistil, že poskytují srovnatelné výsledky, 

avšak upřednostňuje fuzzy ES, protože nevyžaduje zadání apriorní informace i přesto, že kNN klasifikátor 

dosáhl mírně lepších výsledků. Tento klasifikátor pak implementuje v GUI, které rozpoznává pohybový stav 

osoby. To je sice pozitivní, ale ne natolik, aby to vyvážilo nezdařilou a nedotaženou textovou část práce. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Rozsah použité literatury je adekvátní diplomové práci jak z hlediska kvality, tak kvantity. U některých 

pasáží nelze rozpoznat originalitu a stupeň převzetí. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

(1) Proč se anglický název práce liší od českého explicitním uvedením kvaternionů? Má „zatajení“ 

kvaternionů v české verzi (i zadání) nějaký hlubší smysl, jenž mi uniká? 

(2) Jaké je velikost magnetické indukce geomagnetického pole (v naší geografické poloze) a jaké jsou její 

komponenty? 



(3) Popište 6 stupňů volnosti senzoru fixovaného na povrch těla, a druhy snímačů pro snímání jednotlivých 

stupňůvolnosti. 

(4) Jak reprezentují rotaci tuhého tělesa Eulerovy úhly a jak kvaterninony? 

(5) Vysvětlete přesně pojem úhlové rychlosti „rámu B“ vůči „rámu E“. 

(6) Jaký je geometrický smysl kinetických rovnic na straně 19? 

(7) Funkce (6.1) definovaná pomocí derivace kvaternionu slouží jako podklad pro adaptivní segmentaci. 

Nezvažoval autor dát různým komponentám různé váhy? Mohlo by to zvýšit úspěšnost klasifikátorů. 

(8) Prosím o vysvětlení věty v Závěru: „Další nespornou výhodou kvaternionů je, že při popisu orientace 

nikdy neselžou (jak lze vidět při použití Eulerových úhlů) …“. V práci nic takového vidět není. 

(9) Co má autor v Závěru na mysli pod „duálními kvaterniony“? 

(10) Zpracovávané kvaternionové signály jsou výstupem které části senzoru X-IO (akcelerometr jistě ne, 

mám na mysli gyroskop nebo magnetometr)? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Tato práce má lepší část s vlastním přínosem (od kapitoly 6 dále) než část rešeršní (do kapitoly 5 včetně), 

obvykle tomu bývá naopak. Rešeršní část je odbytá a zasloužila by přepracovat – podrobně viz bod 3. 

Vzhledem k jistému vlastnímu vkladu však doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Celkové hodnocení:   dobře 

 

Opava, 20. května 2016 -------------------------------------------------- 
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