
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Téma: Analýza parametrů chůze pomocí inerciálních senzorů
Verze ZP: 1
Student: Ing. Radek Halfar

1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce odpovídá svou obtížností kvalitním diplomovým pracím v oboru biomedicínského
inženýrství. Zadání bylo splněno. Práce svým zaměřením zapadá do dlouhodobé spolupráce s
univerzitou UCB Lyon 1.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a systematicky. Svá řešení pravidelně konzultoval a na konzultace byl
vždy výborně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Předložená diplomová práce se zabývá zejména možnosti využití kvaternionů pro analýzu pohybů
osob. Zde dochází k mírnému odklonu od původního záměru práce orientovat se výhradně na analýzu
parametrů chůze. Tento odklon byl s vedoucím konzultován a schválen.
Výsledkem práce je detekce zvolených pohybových aktivit z kvaternionů. Kvaterniony jsou
získávány přímo z měřícího zařízení. K měření byl také použit refenční systém pro biomechanickou
analýzu XSENS. Z kvaternionů je vypočítána sada vlastních příznaků, které slouží jako vstupy do
klasifikačních algoritmů. Je kvalitně provedena segmentace signálu odpovídající změnám
pohybových aktivit sledované osoby. Pro identifikaci jednotlivých pohybových aktivit jsou v práci
srovnány tři různé přístupy - shluková analýza, kNN a nově navržený vlastní fuzzy expertní systém.
Metody jsou řádně otestovány. Součástí práce je také software, který pracuje přímo s kvaterniony a
využívá je i pro zobrazování pohybů senzorů v průběhu měření.  Výsledky práce dokazují, že
diplomant umí s kvaterniony pracovat a využívat jejich předností.

Po formální stránce je třeba vytknout velmi strohé zpracování práce, které nezasvěcenému čtenáři
může činit problémy. V práci se vyskytují i formální nedostatky, jako je například graf 7.3, z jehož
popisu není zřejmé, kde došlo k chybné detekci pohybu. Součástí takového grafu by měla být legenda
nebo odpovídající komentář.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je přínosná zejména tím, že analýza pohybů byla provedena přímo nad kvaterniony, což není
obvyklé. Navržený fuzzy expertní systém pro identifikaci různých druhů pohybů je rovněž přínosem
pro řešení problematiky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly využity v odpovídající míře a převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních
výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce svým obsahem jednoznačně dokazuje kvalitní inženýrské schopnosti a dovednosti
diplomanta.

8. Otázky k obhajobě.
Uveďte z jakých důvodů dochází k chybné identifikaci pohybů Vámi navrženými klasifikátory a
uveďte na konkrétních případech u osoby 1 experiment 3 (19 objektů) a u osoby 5 experiment 1 (17
objektů).
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