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Úvod
Dnesní spolecnost je doslova obklopena informacními technologiemi, kdo není online
a nedisponuje nejnovejsí technologií, nezije. To prímo nahrava do karet vyrobcum
ruznych bezdratovych zarízení, kterí chrlí jeden vyrobek za druhym. Tato zarízení jsou
urcena pro ruzne ucely a mají take ruznou kvalitu, ať uz se jedna o kvalitu zhotovení
vlastního zarízení ci o pouzitych technologií. V ramci teto prace vsak bude rec pouze
o zarízeních, urcenych pro monitorovaní pohybove aktivity. Ne kazde zarízení totiz
podava relevantní informace prave o pohybove aktivite. Proto byla v ramci teto prace
pouzita dve zarízení, disponující velmi casto pouzívanymi senzory, akcelerometrem a
gyroskopem.
Teoreticky uvod prace se zamerí na pohybovou aktivitu, její historii, delení a merení.
Dale se tato cast bude venovat obecne zarízením, pouzívanym pro sledovaní pohybove
aktivity, a dale vlastnostem obou zarízení, pouzitych v ramci teto diplomove prace.
Merící zarízení byla spolu s mobilním telefonem zapujcena v ramci Prírodovedecke
fakulty Univerzity Hradec Kralove. Nasledovat bude cast venovana analyze pohybu a
teoreticky uvod do prostredí MATLAB.
V prakticke casti budou v první její podkapitole zpracovana data, namerena pomocí
akcelerometrickeho a gyroskopickeho snímace. Celkem byly namereny ctyri sady dat,
pricemz ukoly budou pri zpracovaní kazde z nich odlisne. První tri serie dat byly
mereny pouze gyroskopickym senzorem a ctvrta serie pak obema senzory. V ramci teto
casti bude zahrnut i navrh na vyuzita merících zarízení k analyze pohybu. V druhe
podkapitole prakticke casti se budu dale venovat intenzite pohybove aktivity a jejímu
vypoctu.
Vystupem teto diplomove prace bude navrh vlastního a otestovaní dalsích dostupnych
algoritmu, navrzenych spolecne se skolitelem prace. Tyto algoritmy budou slouzit
k monitorovaní míry pohybove aktivity a budou pouzity na data z obou typu merících
zarízení. Soucastí vystupu bude i navrh vyuzití danych zarízení v ramci studia
biomechaniky lidske chuze.
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1. Teoretický úvod do problematiky
1.1. Pohybová aktivita
Pohybova aktivita je definovana jako druh pohybu cloveka, ktery je vysledkem svalove
prace a je zaroven spojen se zvysením energetickeho vydeje nad uroven odpocinku.
Muze pritom jít pouze o izometrickou praci svalu, kdy dochazí pouze ke zvysení
svaloveho napetí, avsak nedochazí k pohybu dane casti tela. Za pohybovou aktivitu se
krome sportovních aktivit a zamerneho cvicení povazuje vykonavaní i ruznych
domacích prací, prací na zahrade, vykonavaní povolaní ci treba chuze, tanec apod.
Zaroven by pri pohybove aktivite nemelo dochazet k zadnemu nadmernemu poskození
nebo riziku. [1, 2]
1.1.1. Historie pohybové aktivity
Nejdríve je potreba si ríci, jak se menil vyznam pohybove aktivity v zivote cloveka
v prubehu predchozích tisíciletí. Behem primitivních veku byla pohybova aktivita
nedílnou soucastí zivota tehdejsího cloveka. Behem dne musel clovek urazit velke
vzdalenosti kvuli potrave, a pritom musel umet take rychle utíkat, aby se nestal
potravou nektereho z predatoru. V prípade období hladomoru bylo zas telo schopne se
prizpusobit a omezit mnozství vydane energie na minimum. Postupne vsak s vyvojem
cloveka do moderní podoby vyznam fyzicke aktivity upadal, a to predevsím kvuli mensí
dulezitosti pohybu pro prezití jedince. [2, 3, 4]
Az starovecí Rekove a Rímane, kterí spadají do období od 8. stol. pr. n. l. do zhruba
3. stol. p. n. l., opet zacali klast duraz na pohyb, ktery zde byl provazan take s filosofií.
Neslo tedy pouze o vykony sportovcu, ale i o povahu, ucel a hodnotu pohybove aktivity
celkove. [3, 4]
Pro Rímany stredoveku byla na prvním míste rodina, a to i v oblasti vzdelaní. Cílem
pro ni bylo predevsím vychovat dobreho obcana. Krome rodiny se na vychove podílely
i gymnazia, kde se krome telesne vychovy v zakladním kurzu vyucovalo tzv. „sedm
svobodnych umení“. Mezi tato umení patrila mytologie, historie, zemepis, pravní veda,
aritmetika, geometrie a filosofie. [4]
Pro Reky bylo cílem dosazení stavu, nazyvaneho ‚Kalokagathia‘, tedy byt krasny a dobry.
Pod fyzickou krasou se zde skryva krome vnejsí krasy tela take dusevní zdraví cloveka.
To souvisí se tremi podmínkami, ktere bylo nutne splnit pro dosazení Kalokagathie,
tedy byt uslechtily, spravne se chovat a peclive se ucit. Obzvlasť synove aristokracie pak
byli vzdelavani v oblasti sportu, a to predevsím proto, aby se krome jejich tela posílil i
jejich charakter. Idealem starovekeho Recka je tedy muz, ve kterem se skloubí krasne
telo s dusevní a duchovní krasou a moralními hodnotami. [3, 4]
Do teto doby je take datovan vznik olympijskych her, ktere vyzdvihují nejen telesny
rozmer sportu, ale i jeho dusevní, duchovní, moralní a socialní vyznam a to tak, ze jsou
8

vsechny tyto jeho casti v dokonale rovnovaze. Tyto hry poradali Rekove na pocest jejich
boju v Olympii. Prvotním duvodem pro jejich vznik vsak bylo ukoncení obcanskych
valek, ktere zmítaly celym Reckem. Mezi olympijske disciplíny pak patril napríklad hod
diskem ci ostepem, skok do dalky, zapas, beh ci jízda na koni. [3, 4]
Behem helenskeho období, datovaneho mezi lety 336-30 pr. n. l., zacal byt sport
povazovan predevsím za telesny trenink pro zdraví cloveka a byl beznou soucastí
tehdejsího vzdelaní. Sportovní gymnastika byla velmi doporucovana, avsak nevenovalo
se jí prílis sportovcu. Mnohem popularnejsí byla ucast na olympijskych hrach. Postupne
byly do olympijskych her pridavany i delsí bezecke trate a dalsí disciplíny a hry.
Olympijske hry vsak byly na konci 4. stol. n. l. císarem Theodosiusem I. zakazany a jejich
obnovy jsme se dockali az s polovinou 19. století. [4]
Recke zeny tohoto období se mohly ucastnit olympijskych her stejne jako muzi.
Dokonce se konaly hry poradane vylucne pro zeny, a to na pocest bohyne Hery.
Neobeslo se to vsak bez omezení. Zeny pro ucast na obou typech her musely splnovat
dve podmínky, musely byt mlade a svobodne. Vdane zeny se dokonce nemohly ucastnit
starovekych olympijskych her ani pasivne, a to z nabozenskych duvodu. [4]
Jedinou vyjimkou, kdy vdane zeny nebyly uplne vylouceny ze sportovních aktivit, byly
zeny mestskeho statu Sparta. Vzdelaní ve Sparte se totiz vyrazne lisilo od ostatních
Reckych statu a zrizoval jej stat. Bylo sice oddelene, ale obsahove prakticky stejne
pro dívky i chlapce. Naplní vzdelaní byla predevsím telesna vychova, zahrnující i
valecne cvicení, a hudební vychova, pricemz ctení, psaní a matematika byly zahrnuty
pouze strídme. Hlavním duvodem pro vycvik dívek byla predevsím obrana mesta
v neprítomnosti muzu. Spartstí muzi byli totiz vehlasní pro sve valecne umení a i presto,
ze zrovna prochazeli etapou míru, tak se na valku stale pripravovali. Atributy jako
zelezna disciplína, absolutní poslusnost, prísnost ci vojenske dovednosti byly proto
prímo soucastí jejich spolecenskeho radu. [4]
Pro Rímany helenskeho období nektera fyzicka cvicení slouzila jako príprava na valku
a armadu, coz souviselo i s jejich tehdejsím idealem muze, jako silneho a velmi
svalnateho cloveka. Sportovní zivot Rímanu se pak tocil predevsím kolem
gladiatorskych bitev a zavodu vozu tazenych konmi. [4]
Stredovek, datovany od 5. stol. n. l. zhruba do konce 15. stol. n. l., charakterizuje
vzdelavací a myslenkovy systemem nazyvany scholastika. Pro tento system je typicka
snaha podeprít církevní dogmata pomocí rozumu, coz v konecnem dusledku znamena
nahrazení rozumu vírou. Víra v tomto období zasahuje do vsech oblastí zivota cloveka,
vcetne pohledu na lidske telo. Na zacatku druheho tisíciletí dokonce i muzi
ve vojenskych pozicích zanevreli na sva tela a prevladalo prímo nepratelství vuci
lidskemu telu. Lide provadeli telesna cvicení pouze ve jmenu rekreace, nikoliv vsak
sportu, a zeny byly z fyzickych aktivit vylouceny uplne. Starost o vlastní telo i telesna
cvicení byly v tomto období prímo odmítany. [4]
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Století 14. az 16. pak patrí renesanci a humanismu. V prekladu renesance znamena
znovuzrození, avsak skutecnym vyznamem renesance je byt slusny a laskavy k prírode.
Humanismus renesanci doplnuje predevsím jako filosoficky smer a klade duraz
predevsím na vyznam lidske bytosti a budovaní tela pro rozvoj duse. V tomto období se
projevuje mnohem více individualismus oproti autoritarskemu systemu, prírodní vedy,
umení a sport zazívají obrodu a spravedlnost a logika si získavají sve místo
ve spolecnosti. Je kladen duraz na to, aby clovek byl predevsím vsestranny, proto se take
sport ujíma sveho pravoplatneho místa. [4]
Renesancní spolecnost se vratila ke starovekemu vzdelavacímu systemu a telesna
cvicení se opet stala soucastí vyuky. Byla ctena a prepracovavana díla ucencu
starovekeho Recka, pricemz dosli ke shode, ze telesna cvicení napomahají
pri vstepovaní vychovnych a etickych hodnot studentum. Ucenci tohoto období zacali
gymnastiku starovekeho Recka delit do trí kategorií, zdraví se tykající,
pro polovojensky vycvik a atletickou. Vyuka neprobíhala na skolach, ale mela stejny
charakter jako ve starovekem Recku a ucastnili se jí pouze aristokrate. Vyucovaní
probíhalo prevazne v prírode, aby k ní studenti navazali vztah, prípadne v dome
daneho ucitele. Z telesnych disciplín se praktikovaly jogging, lezení, skoky, zapas, serm,
hod kamenem a ruzne hry. Humanismus jako takovy vsak scholasticky vyukovy system
odsuzoval a prosazoval, aby vzdelaní melo nabozensky charakter a zaviselo prímo
na církvi. [4]
Ve druhe polovine 16. století ma pocatek období reformace, ktere opet znamena navrat
spolecnosti k bohu, i kdyz ne vzdy to znamenalo prímo ke katolicke víre. Toto období
trva temer az do konce 17. století, pricemz se jeste behem 17. století stretava
s protireformací, ktera se snazí verící jinych církví navratit zpet ke katolicke víre. Jde
o jakesi vyporadaní církví, kde bohuzel nedochazí ke zlepsení v oblasti vedy ci umení,
ale pouze o zlepsení v politice a církvi. Reformace se shoduje s humanismem predevsím
v oblasti vyznamu cloveka ve spolecnosti a ve vyuce zavisející na církvi. Vyznam
telesnych cvicení v tomto období opet upada v zapomnení. [4]
Na konci 17. století prichazí vek osvícenství, trvající do konce 18. století. Toto období
bylo ovlivneno nejen antikou, ale i renesancí a humanismem. Díky tomu je opet kladen
duraz na vyznam cloveka jako lidske bytosti, na jeho vazby k prírode a na vzdelaní,
jehoz soucastí jsou opet i telesna cvicení. Vzdelaní nebylo jiz pouze vysadou
aristokracie, ale vychovatele oslovovali vsechny a ze vsech spolecenskych tríd. Zaroven
se vychovatele snazili pripravit sve studenty predevsím na zivot kolem nich, pricemz
zduraznovali dulezitost studia a prace. Dalsí vyznamnou zmenou bylo vzdelavaní
pomocí experimentu a zkuseností, pricemz vyuka mela probíhat formou hry místo
ucení se vecí zpameti. [4]
Co se sportu tyce, tak behem osvícenství byla do vzdelaní zarazena telesna cvicení
predevsím v podobe hry. S tím souvisí take první zmínky o fair play, ktera je jejich temer
nezbytnou soucastí. Dale byly detem vstepovany hygienicke navyky a potreba udrzovat
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si telesnou kondici pro pevne zdraví. Po príkladu starovekeho Recka byl napríklad
v Dessauske skole krome mícovych her do telesne vychovy zarazen tzv. Dessausky
pentatlon. Tento pentatlon zahrnoval jogging, skakaní, lezení, balancní cvicení a cvicení
s bremeny. Krome toho se k teto skole vazou i pocatky moderní gymnastiky. Na konci
18. století pak vznikají díla, ktera prímo doporucují, aby pri kazde skole byla zrízena
telocvicna ci jiny prostor urceny pro telesny trenink. [4]
Behem 19. století v Evrope zurily ruzne valky a revoluce, pricemz se v umení i
spolecenskem poradku projevoval romantismus, realismus, naturalismus a dalsí smery.
Ve sportu pak probíhaly zmeny predevsím na poli gymnastiky. Vedecke zaklady
moderní gymnastice dali GutsMuths a Vieth, kterí staveli teorii gymnastiky predevsím
na filosofickych faktorech. Stejne jako starovecí filosofove kladli duraz na to, aby mysl,
telo a duse byly behem cvicení v dokonale rovnovaze a neslo pouze o bezduche cvicení.
Pestalozzi pak propracoval metodicke postupy gymnastiky, podle kterych byly
postupne a systematicky procvicovany jiz zname gymnasticke pohyby. [4]
Verejnosti pak byla moderní gymnastika predstavena Jahnem, ktery je pokladan za otce
nemecke gymnastiky. Do gymnastiky totiz zaradil naciní, jako jsou paralelní tyce,
vodorovne tyce, kruhy ci ruzne podstavce, jejichz ukolem byl predevsím rozvoj síly
cvicencu. Jahn dale trval na tom, aby gymnastika byla provadena pouze venku, nikoliv
ve vnitrních prostorach, a aby i ty nejmensí obce meli takove cviciste. [4]
Ve Svedsku byl prukopníkem gymnastiky Ling, ktery spolu se svym synem vytvoril cast
systemu, ktery nazyvame pedagogicka gymnastika. Ta se sklada z kazdodenních
gymnastickych cvicení, jejichz narocnost se postupne zvysuje, pricemz se nevyuzíva
zadneho naciní. Kazdy cvik se pritom provadí velmi pomalu, címz se ma dosahnout
maximalního natazení svalu a tím i rychlejsího pokroku. Dale Ling ve svem díle „Zaklady
gymnastiky“ diskutuje o pedagogice, armade, lidskem organismu i funkcích
gymnastiky. [4]
Na zacatku 20. století prosla reformami jak socialní politika a filosofie kultury, tak cely
vzdelavací system. Poprve se objevuje myslenka, ze deti nejsou malí dospelí, ale ze se
jejich dusevní i fyzicky vyvoj lisí od dospeleho cloveka a jejich vyvoj je individualní.
Shodují se tedy na potrebe aplikace jinych metod pri vychove detí. Jiz ale od poslední
ctvrtiny 19. století byly zrizovany venkovske vzdelavací ubytovny, jejichz struktura
mela vyhovovat hlavne mladym lidem. Díky temto ubytovnam zacalo byt vzdelaní velmi
ceneno uz jen kvuli budovaní dobreho charakteru detí. Prímo ve vzdelaní byl pak
kladen duraz, aby mladí získali jakesi vseobecne povedomí o svete a získavaní znalostí
se stalo podruzne. [4]
Od konce 20. století po soucasne 21. století vsak vyznam pohybove aktivity upadl
natolik, ze jej jiz nelze ignorovat. Pritom pohybova aktivita není dulezita pouze
pro zdraví jako takove, ale take pro psychickou pohodu, související s uvolnovaním
endorfinu, hormonu stestí, behem fyzicke aktivity. Navíc nedostatek pohybove aktivity
spolu s energeticky bohatou a snadno dostupnou stravou mají za nasledek
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az znepokojivy narust vyskytu obezity. [2]
Krome toho soucasny zivotní styl, ve kterem kazdy jezdí dopravním prostredkem dale
a dele, pracuje ve stale více sedavem zamestnaní a traví volny cas sedavym zpusobem,
vubec neprospíva populaci po zdravotní strance. Díky technologickemu pokroku jiz
není potreba vyvíjet tolik fyzicke prace a lide nepotrebují tolik energie pro jejich prezití.
Krome pohybove nedostatecnosti je zivotní styl vetsiny lidí poznamenan take
neustalym stresem, hlukem, chvatem, neklidem a zatezí z premíry podnetu a informací.
V tomto ohledu se velmi uplatnuje psychosomatika, ktera se v prípade zdravotních
komplikací venuje jak fyzicke, tak psychicke strance onemocnení. [1, 2]
Poslední desetiletí navíc daly díky tomuto zivotnímu stylu vzniknout tzv. civilizacním
chorobam. Mezi tyto choroby krome obezity patrí napr. kardiovaskularní choroby,
onemocnení pohyboveho aparatu, respiracní problemy, cukrovka 2. typu, rakovina ci
ruzne psychicke problemy. Tyto choroby nejenze mohou zhorsovat kvalitu zivota
daneho cloveka, ale velmi casto mají za nasledek predcasne zdravotní komplikace ci
dokonce smrt. [1, 2]
1.1.2. Dělení pohybové aktivity
V prípade pohybove aktivity se jde o mnohovyznamovy pojem, ktery je podle kontextu
dale ruzne oznacovan a rozdelovan. Je nekolik zpusobu, jak druhy pohybove aktivity
rozlisovat, pricemz lze jednotliva delení dale kombinovat. Nejdríve si druhy pohybove
aktivity rozdelíme a popíseme a nasledne uvedeme nektere príklady kombinací. [1]
1. Podle organizovanosti rozlisujeme pohybovou aktivitu: [1]
a) strukturovanou – ktera je druhove specificka a pri pravidelnem a rízenem
opakovaní zpravidla prinasí zadoucí zdravotní prínosy. Zaroven tento druh
pohybove aktivity doprovazí zvysovaní telesne zdatnosti daneho cloveka. Mezi
strukturovane pohybove aktivity radíme napríklad beh, jízdu na kole, plavaní,
rekreacní fotbal, fitness ci silovou jogu. Zpravidla je vyzadovano adekvatní
oblecení, naciní, zarízení a prostor.
b) nestrukturovanou – ktera je jinak oznacovana jako habitualní pohybova
aktivita. Jde predevsím o bazalní pohybove aktivity.
2. Dale rozlisujeme pohybovou aktivitu na zaklade naroku na vybavení a její
narocnosti: [1]
a) bazalní – zakladní, nestrukturovana pohybova aktivita bezneho zivota,
obvykle malo namahava, bez pozadavku na zvlastní prostor, zarízení ci
oblecení. Souvisí se zdravym zivotním stylem. Príklady takove aktivity jsou
chuze, domací a zahradní prace, pochuzky po nakupech ci chuze do schodu
místo pouzití vytahu.
b) zdraví podporující – jsou aktivity, ktere prokazatelne prinasí zadoucí
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zdravotní benefity danemu cloveku. Byvají zpravidla naplanovane a
pravidelne vykonavane, a to v odpovídajícím objemu a s doporucenou
namahavostí.
c) sportovní – jsou pohybove aktivity strukturovane a druhove specificke. Jsou
vykonavany podle pravidel, pricemz jsou obvykle spojeny s organizovanou
soutezí, na ktere je cílem daneho jedince dosahnout subjektivne
maximalního vykonu. Zpravidla tyto aktivity vyzadují adekvatní oblecení,
naciní, zarízení a prostory. Mezi sportovní pohybove aktivity se radí i
atleticka pohybova aktivita.
3. Pohybova aktivita podle její namahavosti: [1, 2]
a) mírne namahava – pohybova aktivita, ktera na skale od 0 do 10 osobní
pohybove kapacity odpovída císlum 3 az 5. Pri teto míre aktivity clovek pociťuje
pocit tepla a je lehce zadychany.
b) stredne namahava – pohybova aktivita, jejíz aktivita je trikrat az petkrat vetsí,
nez je klidova aktivita. Na skale osobní pohybove kapacity odpovída císlum 5
ci 6.
c) vysoce namahava – pohybova aktivita s intenzitou odpovídající na vyse
zmínene skale císlum 7 az 10. Clovek se pri teto míre pohybove aktivity
zpravidla velmi potí a je zadychany.
4. Podle dostatecnosti okyslicení namahane svalove skupiny rozlisujeme
pohybovou aktivitu: [1]
a) aerobní – pohybova aktivita, pri ktere se namahana svalova skupina
rytmicky stahuje po delsí dobu pri nízke az strední intenzite cvicení, ale
zaroven za dostatecne zvysene tepove frekvence. Do svalu jde pritom
dostatek kyslíku. Pri tomto typu cvicení se nejdríve spalují tuky, coz je velmi
zadoucí hlavne pri redukci hmotnosti. Dale tento typ cvicení napomaha
posilovat srdecní cinnost. Mezi aerobní cvicení se napríklad radí jogging,
spinning, aerobik ci cyklistika.
b) anaerobní – pohybova aktivita, pri ktere namahana svalova skupina pracuje
za nedostatecneho prísunu kyslíku. Zpravidla jde o kratkodoba cvicení,
provadena za vysokeho vykonu, a zamerena na vybusnost, sílu a castecne i
vytrvalost. Pri tomto typu cvicení se na prvním míste spalují hlavne cukry.
Jde predevsím o cvicení jako je zvedaní cinek a zavazí, sprinty, ci rychla jízda
na kole do kopce.
5. Podle casoveho rozvrzení pohybove aktivity delíme pohybovou aktivitu na: [1]
a) kontinualní – souvisla pohybova aktivita.
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b) prerusovanou – mezi intervaly naplnene pohybovou aktivitou jsou vkladany
intervaly pro odpocinek.
Pozitivní dopad pohybove aktivity na zdraví cloveka se da vyjadrit jako kumulativní
dusledek pravidelne vykonavanych pohybovych aktivit o doporucene namahavosti a
frekvenci. [1]
1.1.3. Měření pohybové aktivity
Pro merení pohybove aktivity by se melo vychazet ze ctyr hlavních rozmeru pohybove
aktivity: [2]
a) Frekvence aktivity, kterou obvykle vztahujeme k poctu prílezitostí za tyden,
b) intenzita, v níz je dana cinnost provadena,
c) cas, doba trvaní pohybove aktivity,
d) typ cinnosti.
Vsechny ctyri predchozí rozmery pohybove aktivity je potreba merit proto, aby bylo
mozne posoudit celkovou míru pohybove aktivity. Obecne platí, ze pro hodnocení
pohybove aktivity pro velky objem lidí se nejlepe hodí pruzkumy, zalozene
na dotazníku. Pro vysledky s nejvetsí spolehlivostí získanych dat se pak pouzíva
pruzkum, vyuzívající overeny dotazník, ktery je zodpovezen nahodnym
pravdepodobnostním vzorkem respondentu. Z tohoto typu dotazníku se dají získane
vysledky nasledne aplikovat na celou populaci. V prípade, ze se pro opakovane
pruzkumy pouzívají stejne metody, lze dojít k prevladajícím trendum ve zkoumane
oblasti. [2]
K posouzení zdraví podporující pohybove aktivity byly vyvinuty dva overene dotazníky,
dostupne v nekolika jazycích. Prvním je Dotazník o mezinarodní pohybove aktivite
(„the International Physical Activity Questionnaire“ [2]), oznacovany zkratkou IPAQ a
dostupny v kratke a dlouhe verzi na webovych strankach [5]. Tento dotazník umoznuje
príme srovnaní urovne pohybove aktivity mezi jednotlivymi zememi. Druhym je
Dotazník WHO pro globalní pohybovou aktivitu („the WHO Global Physical Activity
Questionnaire“ [2]), oznacovany zkratkou GPAQ, ktery umoznuje srovnaní i
v ramci rozvojovych zemí a s kulturne rozmanitym obyvatelstvem. Tento dotazník je
dostupny na webovych strankach [6]. [2]
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1.2. Zdravotní benefity pohybové aktivity
Zdravotní benefity pohybove aktivity muzeme vyjadrit pomocí jednoho
z nejdulezitejsích faktoru zdraví jedince, tzv. pohybove aktivnosti. Jde o faktor, ktery se
tyka kazdeho jedince jakehokoliv veku. Sklada se z bazalních zdraví podporujících
cvicení ci sportovních pohybovych aktivit, ktere mohou byt provadeny jak kontinualne,
tak prerusovane. Vysledna pohybova aktivnost je pak dana sumací ucinností behem dne
vykonanych pohybovych aktivit. Nejvetsích benefitu pro zdraví jedince se pritom
dosahuje v prípade trvale pohybove aktivnosti, provadene v doporucenem objemu. [1]
Za aktivní zpusob zivota se pak povazuje zpusob zivota, jehoz trvalou soucastí jsou
prave pohybove aktivity v odpovídajícím objemu a o intenzite, doporucovane
zdravotnickymi institucemi. Fyzicka aktivita je v tomto prípade soucastí kazdodenních
rutin. Pohybova aktivita v ramci cele populace pak neprispíva pouze verejnemu zdraví,
ale resí take blaho spolecnosti, ochranu zivotního prostredí a investici do budoucích
generací. [1, 2]
Doporucení ohledne mnozství pohybove aktivity se sice stat od statu castecne lisí, ale
hlavní body zustavají stejne. Predevsím je ale nutne rozlisovat, zda se doporucení tykají
detí ci dospelych a jaka je take kazdodenní napln daneho cloveka. Rozdílna je míra
pohybove aktivity i v prípade ruzne funkcní kapacity ci celkove kondice jedince, v ramci
rozdílnych vekovych kategorií apod. Doporucene hodnoty zdraví prospesne pohybove
aktivity vsak nejsou nikterak vysoke a je mozne jich dosahnout za pomoci pouze
nekolika zakladních opatrení, ktera do sveho bezneho zivota zavedeme. Vetsinou
s sebou pohybova aktivita nese i dalsí chovaní, prospesne pro zdraví jedince, jako je
zdrava strava, nekuractví apod. [1, 2]
Obecne v prípade dospeleho jedince se doporucuje minimalne pulhodinova aktivita
alespon mírne intenzity, naakumulovana behem dne. Samozrejme je prínosnejsí, pokud
je tato aktivita provadena strední intenzitou, coz napríklad u prumerneho jedince
znamena rychlou chuzi. Pokud jde o chuzi, mel by pak dospely clovek ujít alespon
10 000 kroku denne. [1, 2]
V prípade mladych lidí a detí by pak obecne dana aktivita naakumulovana behem dne
mela trvat alespon hodinu a mela by byt alespon strední intenzity. Pritom by minimalne
dvakrat tydne mela dana aktivita zahrnovat cvicení zlepsující zdraví kostí, sílu svalu a
flexibilitu. Podrobneji jsou doporucena míra, intenzita a obsah pohybovych aktivit
zobrazeny v Tabulce 1. Odborníci se take shodnou, ze se zmenou v zivotním stylu
populace jak v ramci pohybove aktivity, tak v ramci stravy, je nejlepsí zacít jiz v utlem
veku. Pritom nejzasadnejsí vliv ma v tomto smeru krome rodiny prave vzdelavací
system. [1, 2]
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Lidé

Malé děti

Aktivity
Každodenní chůze z a do školy.
Denní školní aktivity (přestávky, kluby).
Během týdne: 3-4krát možnost odpoledních či večerních her.
O víkendu: delší procházky, návštěvy parku či bazénu či jízda na
kole.
Každodenní chůze či jízda na kole z a do školy.

Náctiletí

Během týdne: 3-4krát organizované či neformální sporty a
aktivity.
O víkendu: procházky, jízda na kole, plavání, sportovní aktivity.
Každodenní chůze či jízda na kole z a do školy.
Využívání všech možností, jak být aktivní: chůze po schodech,
vykonávání manuálních prací.

Studenti

Během týdne: 2-3krát sport a cvičení, návštěva tělocvičny či
bazénu.
O víkendu: delší procházky, jízda na kole, plavání, sportovní
aktivity.
Každodenní chůze či jízda na kole z a do práce.

Využívání všech možností, jak být aktivní: chůze po schodech,
vykonávání manuálních prací.
Dospělí s
placenou prací Během týdne: 2-3krát sport, posilovna či plavání.
O víkendu: delší procházky, jízda na kole, plavání, sportovní
aktivity, domácí opravy, zahradničení.
Každodenní procházky, zahradničení či domácí opravy.
Dospělí
pracující z
domova

Využívání všech možností, jak být aktivní: chůze po schodech,
vykonávání manuálních prací.
Během týdne: příležitostně sport, posilovna či plavání.
O víkendu: delší procházky, jízda na kole, sportovní aktivity.
Každodenní procházky, zahradničení, domácí opravy.

Využívání všech možností, jak být aktivní: chůze po schodech,
vykonávání manuálních prací.
Dospělí
nezaměstnaní Příležitostně sport, posilovna či plavání.
O víkendu: delší procházky, jízda na kole, plavání či sportovní
aktivity.
Denně chůze, jízda na kole, domácí opravy nebo zahradničení.
Dospělí
důchodového Využívání všech možností, jak být aktivní: chůze po schodech,
vykonávání manuálních prací.
věku
O víkendu: delší procházky, jízda na kole nebo plavání.
Tabulka 1: Pohybova aktivita podle veku (prevzato ze zdroje [2]).
16

V prípade dospelych, tj. od 15 let vyse, pruzkum Svetove zdravotnicke organizace
ukazuje, ze dve tretiny dospele populace v Evrope nedosahuje doporucene hodnoty
pohybove aktivity. To ma souviset se socioekonomickou situací, ktera ma prímo
za dusledek malou ucast na volnocasovych aktivitach. Podle Svetove zdravotnicke
organizace je prímo odpovedna za vytvarení podmínek pro aktivní zivot cloveka prave
spolecnost. Jako hlavní príciny nedostatku pohybove aktivity pritom organizace uvadí,
ze chudsí lide mají nedostatek volneho casu, prípadne nedostatecny prístup
k volnocasovym aktivitam, ci je prícinou prímo prostredí, v nemz zijí a ktere
nepodporuje volnocasove aktivity. Propagace pohybove aktivity v 21. století by pritom
mela byt nutností, nikoliv luxusem. [2]
Zlepsení pohybove aktivity populace by se melo podle Svetove zdravotnicke organizace
dosahnout pomocí nasledujících akcí: [2]
a) Zamerení se na pohybovou aktivitu v sirsím slova smyslu.
b) Nevenovat pozornost pouze jednomu odvetví, ale pracovat na více urovních,
od místní po mezinarodní.
c) Vyuzívat resení, ktera zlepsí pohybovou aktivitu na urovni celeho obyvatelstva,
nikoliv pouze nejake konkretní skupiny. K tomu by se mely vyuzívat ruzne
programy, zalozene na potrebach obyvatelstva.
d) Zlepsit prostredí vhodna pro pohybovou aktivitu.
e) Zajistit rovnost v prístupu k pohybove aktivite i v jejích moznostech.
f) Vychazet z nejlepsích moznych dukazu o tom, co v ramci zdraví podporující
pohybove aktivity funguje.
Dale je potreba eliminovat tri faktory, ktere mají nejvetsí podíl na pohybove neaktivite
obyvatelstva: [2]
a) Individualní faktory, jako jsou negativní postoje k pohybove aktivite ci víru v to,
ze dany clovek není schopen vykonavat danou pohybovou aktivitu. Dale sem
patrí i preference relaxace a odpocinku oproti pohybove aktivite. Nejcasteji je
ale duvodem nedostatek casu.
b) Mikro prostredí, tedy to, jak je pohybove aktivite naklonene prostredí, ve kterem
dany clovek zije, ci v nem pracuje. Vetsina populace je sice koncentrovana
ve mestech, coz by melo vest k mensímu vyuzívaní motorizovanych dopravních
prostredku díky mensím vzdalenostem do prace a skoly ci do volnocasovych
zarízení, ale opak je pravdou. I pres podporu chuze ci jízdy na kole ve mestech
je pozorovan spíse pokles ve fyzicke aktivite lidí. S tím souvisí i rapidní narust
zastoupení sedavych cinností v prubehu dne, ktery lze pozorovat predevsím
v posledních triceti letech.
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c) Makro prostredí, tedy hlavne obecne socioekonomicke, kulturní a
environmentalní podmínky cloveka. Chudsí lide mají prokazatelne mene
volneho casu a horsí prístup do volnocasovych zarízení. Dale vlivem obav
o bezpecí detí rodice uprednostnují dopravu do skoly verejnou dopravou
namísto chuze ci jízdy na kole, ci hry ve vnitrních prostorach namísto
venkovních aktivit, coz je zpusobeno prave makro prostredím. Nehlede na stale
rostoucí potrebu mobility, díky ktere ma dnes prakticky kazda rodina
minimalne jeden osobní automobil.
Jako dalsí pozadavek si pak Svetova zdravotnicka organizace klade monitorovaní
pohybove aktivity na urovni obyvatelstva, a to v konzistentním mnozství, tj. v mnozství
umoznujícím nejlepe odhadnout dany parametr v ramci populace, v prubehu casu.
Duvodem pro tento pozadavek ma byt lepsí zacílení a planovaní aktivit pro zlepsení
pohybove aktivity populace. V Evropskem regionu se v posledních nekolika letech darí
shromazďovat mezinarodne srovnatelna data o pohybove aktivite. Zatím je ale malo
komplexních udaju, ktere by poskytovaly ucelene udaje o trendech na poli pohybove
aktivity. [2]
Data o míre pohybove aktivity byla shromazďovana napríc Evropskym regionem pouze
v posledních nekolika letech. V nekolika Evropskych zemích vsak probíhalo
shromazďovaní techto dat jiz dríve, a proto u nich lze pozorovat trendy v míre pohybove
aktivity. Mezi tyto zeme patrí napr. Svycarsko, Finsko nebo Velka Britanie. [2]
U Svycarska byl mezi lety 1992 a 1997 pozorovan narust poctu osob klasifikovanych
jako pohybove neaktivních a to z 35,7 % na 39,4 %. Po tomto narustu vsak nasledoval
pokles na 36,8 %, zaznamenany v roce 2002. Ve Finsku pak byla organizovana vyrocní
setrení v oblasti pohybove aktivity jiz od roku 1979. Do poloviny 90. let zde byl
pozorovan narust podílu lidí, aktivních minimalne dvakrat tydne, a to z 40 % na 60 %.
Pritom se zaroven zvysil i podíl, v teto míre cvicících zen, a to z mírne nizsí urovne
na mírne vyssí uroven. Od te doby bylo dale zaznamenano mírne zpomalení obecneho
narustu aktivity a zvysení volnocasove aktivity zen. Ve Velke Britanii pochazejí data
z Narodního pruzkumu dopravy. Tento pruzkum ukazal, ze prumerna vzdalenost,
kterou clovek ujde pesky nebo ujede na kole behem roku, se mezi lety 1975 a 1976
snízila o 26 % a pak mezi lety 1999 a 2001 o 24 %. [2]
Pohybova neaktivita je pritom podle pruzkumu z roku 2002 zodpovedna az za 600 000
umrtí rocne v ramci Evropske unie. V zavislosti na dane zemi toto císlo predstavuje
5-10 % vsech umrtí, coz je nezanedbatelne mnozství. Proto je potreba se soucasnym
stavem vecí neco delat. Prímo mohou zdravotnicke organizace napomahat zlepsení
zdraví podporující pohybove aktivity v ramci cele spolecnosti nasledovne: [2]
a) Poskytovat dukazy o tom, co opravdu funguje.
b) Podporovat vymenu zkuseností a znalostí v teto oblasti, napr. pomocí
organizace ci financovaní ruznych kurzu.
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c) Zastavat se o podporu pohybove aktivity v ramci jinych nez zdravotnickych
odvetví a poskytnout jim nastroje, ktere tuto podporu usnadní v ramci firemní
politiky. Jde napríklad o príspevky na zabavu a sport v ramci firem v podobe
prímo na tyto aktivity urcenych stravenek. Nebo o podporu vzniku míst
vhodnych pro pohybovou aktivitu v ramci navrhu sídlisť.
d) Zajistit, aby se fyzicka aktivita stala soucastí hlavního proudu politiky, tykající
se zdravotnictví. V tomto prípade jde napríklad o príspevky zdravotních
pojisťoven na ruzne pohybove aktivity, v ramci zlepsovaní zdravotního stavu
svych klientu.
Pohybova aktivita ma take krome zdraví cloveka mnohem globalnejsí dopad, a to
predevsím v oblasti ekonomiky. Stat v prípade vysoke míry neaktivity svych obcanu
musí vynalozit vysoke financní prostredky, coz platí pro cely region Evropske unie.
Napríklad v prípade Anglie takove rocní naklady na zdravotní peci, pracovní
neschopnost ci ztratu príjmu v dusledku predcasneho umrtí ciní 3-12 miliard EUR. To
vsak nezahrnuje dalsí naklady statu spojene s nadvahou a obezitou v dusledku
pohybove neaktivity, ktere by mohly dosahnout 9.6-10.8 miliardy EUR za rok. V prípade
svycarske studie celkove príme naklady spojene s pohybovou neaktivitou za rok ciní
1.1-1.5 miliardy EUR. Pokud budeme brat v uvahu vysledky obou techto studií a
prepocteme naklady spojene s pohybovou neaktivitou na obcana, vyjde nam castka
150-300 EUR rocne, coz není uplne nezanedbatelna castka. V prípade zvysení
pohybove aktivity obyvatelstva by se dosahlo vyraznych uspor v oblasti zdravotnicke
pece. [2]
Pozitivní dopad na zdraví jedince v prípade dodrzovaní doporucene míry pohybove
aktivity se muze projevovat buď snízením rizika ci dokonce zlepsením zdravotního
stavu v dane oblasti. Zlepsení je mozne zaznamenat napr. u pohyboveho aparatu ci
u psychicke pohody. Riziko se pak pohybovou aktivitou prokazatelne snizuje u chorob
jako je cukrovka 2. typu, obezita a nadvaha, rakovina tlusteho streva ci prsu, dale pak
v prípade kardiovaskularních chorob, depresí ci v prípade rizika padu ve pokrocilejsím
veku. [2]
V prípade kardiovaskularních chorob, kam mimo onemocnení srdce ci mrtvice patrí i
diagnozy typu vysoky krevní tlak ci vysoky cholesterol, je vliv pohybove aktivity
na zdraví nejspís nejvetsí. Napríklad v prípade onemocnení srdce se nedostatecne
aktivní clovek vystavuje az dvakrat vetsímu riziku oproti aktivnímu cloveku. Ruku
v ruce pak s kardiovaskularními chorobami jde nadvaha a obezita. Zpravidla se
zvysující se vahou, vlivem vyssího príjmu energie oproti jejímu vydeji, se totiz zvysují i
naroky na cinnost kardiovaskularního systemu, ktery vsak díky nedostatecne
pohybove aktivite není posílen adekvatne dane zatezi. To muze zpusobovat zdravotní
komplikace v prípade zhorseních meteorologickych podmínek, jelikoz organismus
není na takove zmeny trenovany. [2]
Souvislost nadvahy a obezity s cukrovkou 2. typu je jiz verejnosti mnohem více znama.
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Tento typ cukrovky je v populaci zastoupen ve více nez 90 % a krome genetickych
dispozic jej ovlivnuje prave nadvaha a obezita. Postihuje zpravidla osoby nad 40 let, ale
se zvysující se mírou obezních mladych lidí postihuje take stale mladsí rocníky.
Cukrovka souvisí s metabolismem cukru, ktery je rízen pomocí hormonu slinivky brisní,
inzulinu. Dlouhodoby príjmem potravin s vysokym glykemickym indexem, jak tomu
byva casto u lidí s nadvahou ci obezitou, zpravidla vede ke snízení citlivosti bunek
na inzulin. Po príjmu potravy se uvolní dane mnozství inzulinu, ktere vsak díky
rezistenci bunek nestací na dostatecne odbouraní cukru, uvolneneho z potravy do krve.
Druha vlna uvolneneho inzulinu pak sice hladinu cukru v krvi dostatecne snízí, ale je
zde casova prodleva, pri ktere se dostavují príznaky hyperglykemie. Vetsinou je
v prípade diabetu 2. typu potreba podavat leky, ktere zlepsují uvolnovaní inzulinu,
zvysují citlivost bunek na inzulin nebo zabranují vstrebavaní cukru ze streva, prípadne
je podavan prímo inzulin. Jako prevence se doporucuje pohybova aktivita, snízení
hmotnosti v prípade nadvahy a vyvazena strava. Je prokazano, ze pravidelna pohybova
aktivita v doporucene míre snizuje riziko vzniku diabetu 2. typu o cca 30 %. [2]
U rakoviny tlusteho streva se riziko jejího vzniku díky pohybove aktivite snizuje
dokonce az o 40 %. V prípade rakoviny prsu u zen po menopauze a v prípade rakoviny
prostaty u muzu je vliv pohybove aktivity na snízení rizika jejich vzniku take
prokazatelny, avsak bohuzel není vycíslen konkretními císly. [2]
O vlivu pohybove aktivity na psychickou pohodu cloveka toho bylo take hodne napsano.
Je prokazano, ze snizuje projevy depresí a prípadne i stres a uzkost. To souvisí
napríklad i s budovaním zdraveho sebevedomí u zen a se zvysením míry sebeucty
u detí i dospelych. [2]
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1.3. Bezdrátová zařízení pro monitorování pohybové aktivity
Jedním z prostredku, jakymi lze motivovat spolecnost k pohybove aktivite, jsou dnesní
technologie. Na trhu jsou dostupna ruzna technicka zarízení, ktera dokazí monitorovat
pohybovou aktivitu, a to na ruzne urovni presnosti. Tato zarízení jsou buď propojena
s chytrymi telefony, ktere temer kazdy vlastníme, pomocí ruznych aplikací, nebo jsou
prímo soucastí telefonu. Zpravidla jde o bezdratova zarízení, ktera je mozne nosit
opravdu nepretrzite. V nekterych prípadech vsak nemusí byt dane zarízení
kompatibilní s mobilním telefonem a data se z nej tedy získavají skrze danou aplikaci
v pocítaci. [7]
Mezi bezdratova zarízení pro monitorovaní pohybove aktivity patrí krokomery,
akcelerometry, gyroskopy, zarízení pro sledovaní pohybove aktivity z urazene drahy
(napr. skrze GPS), monitory tepove frekvence apod. Zpravidla u drazsích a
kompatibilnejsích zarízení se lze setkat s celou radou dalsích podporujících funkcí, ci
s kombinací vyjmenovanych zarízení. Mezi doplnkove funkce pak patrí napr. monitor
spanku, upozornení na hovor ci SMS, prehravaní hudby ci funkce SOS pro privolaní
pomoci se soucasnym odeslaním souradnic apod. U komercne dostupnych zarízení se
pak setkavame predevsím s kompromisem mezi cenou, malymi rozmery, snadnym
nosením, odolností, rychlostí merení, naroky na presnost merení a interpretaci dat a
dalsími technickymi vlastnostmi. Velka cast uzivatelu pozaduje napr. dlouhodobou
pameť zarízení, urcovaní geograficke polohy, sledovaní tepove frekvence apod. [7]
Uzivatel se pomocí techto bezdratovych zarízení monitoruje sam, vetsinou dlouhodobe,
coz s sebou nese radu prínosu. Oproti lidem, kterí nepouzívají tyto interaktivní
technologie, byly pozorovany mnohem lepsí vysledky, predevsím v prípade, ze
se zdravym zivotním stylem a dostatecnou pohybovou aktivitou prave zacali. Lide
uzívající monitorovací zarízení navíc dosahovali mnohem vyssí míry pohybove aktivity
behem dne na ukor sedaveho zpusobu travení volneho casu. V prípade techto zarízení
jde tedy o jeden z vyznamnych nastroju, jak daneho cloveka motivovat k pohybove
aktivite a podporit ho ve zmene zivotního stylu a chovaní. Soucastí teto motivace pritom
muze byt i fakt, ze se uzivatel vetsiny techto zarízení muze svymi vykony pochlubit
svym pratelum na socialních sítích, prípadne muze porovnavat svou aktivitu,
vykonanou za dany den, s ostatními uzivateli dane aplikace. [7]
Studie zamerene na uzivatele zarízení pro monitorovaní pohybove aktivity pritom
prinasí cenne informace, dulezite pro vyvoj a prijímaní techto technologií
v kazdodenním zivote i v ramci cele populace. Z vyzkumu pak vyplyva, ze vetsina
uzivatelu techto zarízení ma stredoskolske a vyssí vzdelaní. Oproti tomu je lidí,
neuzívajících tato zarízení, se shodnym vzdelaním vyrazne mene. Dale uzívaní techto
technologií dost vyznamne souvisí s vekem, jelikoz jsou zpravidla hure prijímany
starsími generacemi. Obojí je pritom dano socioekonomickou situací spolecnosti. [7]
V podkapitolach si dale popíseme pro tuto praci dulezite senzory, ktere se
v bezdratovych zarízeních pro monitorovaní pohybove aktivity vyuzívají.
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1.3.1. Krokoměr
Krokomer je nejjednodussí a nejlevnejsí ze senzoru, kterymi lze monitorovat
pohybovou aktivitu. První krokomery byly ciste mechanickeho charakteru a skladaly se
z mechanickeho prepínace ve forme kyvadla pro detekci kroku a jednoducheho
mechanickeho pocítadla. Dnes se spíse setkame s elektromechanickou ci elektrickou
podobou krokomeru. [8]
U elektromechanickych krokomeru je stejne jako u mechanickych zakladem kyvadelko,
ktere reaguje na houpavy pohyb pri chuzi ci behu a zpravidla se upevnuje na bok.
Nektera zarízení je vsak mozne na ruku upevnit stejne jako hodinky. V prípade
kvalitnejsího typu tohoto zarízení není kmitaní kyvadelka pri chuzi slysitelne . Pocet
kroku je dan poctem doslapnutí a je u obou typu elektromechanickych krokomeru
zobrazovan na digitalním displeji. [8]
U moderních elektrickych krokomeru muze byt zakladem mikro-elekro-mechanicky
system (MEMS), ktery pomocí softwaru dopocítava pocet kroku a funguje jako 3-osy
akcelerometr. Lze jej pouzít napr. i v mobilních telefonech. U mobilních telefonu vsak
muze byt pro pocítaní kroku vyuzívana napr. i GPS. Krokomery v mobilním telefonu se
vsak zpravidla nevyrovnají presnosti klasickych krokomeru. [8]

Obr. 1: Pedometr inSPORTline Foot. (převzato ze zdroje [8]).
Co se tyka pozadavku na krokomer, tak by mel byt co nejmensích rozmeru, aby mohl
byt bezpecne upevnen a neprekazel pri sportu. Dale se moderní krokomery vyznacují
celou radou doplnkovych funkcí, jako je prepocet kroku na kilometry, vypocet
spalenych kilokalorií, dlouhodoba pameť (tydenní, mesícní), stopky, nastavení cíloveho
poctu kroku, USB port ci pripojení k telefonu, prípadne internetu, sledovaní tepove
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frekvence atd. U nekterych krokomeru je soucastí zarízení napr. i akcelerometr, jak
tomu je napr. u krokomeru na Obr. 1, kde je soucastí zarízení 3-osy akcelerometr. [8]
1.3.2. Akcelerometr
Akcelerometr je zarízení, ktere merí zrychlení. Jako jednotky se pouzívají buď metry
za sekundu na druhou (m∙s-2), nebo G-síly (g). V prípade zobrazovaní v jednotkach g se
pro merení pri povrchu Zeme pocíta s ekvivalentem 9,8 m∙s-2, i prestoze je jeho hodnota
promenna s vyskou. Zobrazení dat v danych jednotkach se vetsinou volí na zaklade
specifickeho pouzití akcelerometru. Aplikace akcelerometru jsou v jednotlivych
odvetvích ruzne, a to od sledovaní orientace a zrychlení po snímaní vibrací a razu.
Pri vyberu spravneho typu akcelerometru pro danou aplikaci se klade duraz
na vlastnosti jako je rozsah, pocet snímanych os, plocha frekvencní odezva, teplotní
kompenzace, citlivost, spotreba energie (predevsím u bezdratovych zarízení),
komunikacní rozhraní apod. Ve vetsine aplikací je potreba najít strední cestu mezi
citlivostí a meritelnym rozsahem, jelikoz zpravidla platí, cím mensí je rozsah, tím
citlivejsí akcelerometr je. Nejcasteji je rozsah zarízení volitelny a pohybuje se od ±1 g
do ±250 g. [9]
První akcelerometry vznikaly jiz ve 20. letech 20. století. Fungovaní prvního typu
jednooseho akcelerometru, ktery byl nakonec komercializovan, bylo zalozeno
na odporovem mustku. Jednalo se pritom o uhlíkove prstence na ramu do tvaru
písmene E, zapojene do polovicního Wheatstoneova mustku, kde vlivem stlacení
vznikalo napetí mezi horní a strední castí ramu. Jeho pouzití bylo predevsím v mostních
konstrukcích, dynamometrech a letadlech. Pred druhou svetovou valkou pak vznikl
první dvouosy akcelerometr s nastavitelnym tlumením, ktery byl pouzívan nejen
pro merení zrychlení, ale take pro merení vibrací, narazu tlumicu apod. Ceny obou
techto rannych akcelerometru vsak byly velmi vysoke, a proto si je mohli dovolit radove
pouze stovky uzivatelu. Vetsinou byly proto pouzívany k testovaní nove techniky
ve velkych koncernech. [10]
Sirsí komercializace se akcelerometry dockaly az s nastupem odporovych tenzometru,
vyvinutych v roce 1938. Tento typ akcelerometru byl hojne pouzívan v letectví,
pro studium otresu ci pri dynamickych testech ve vyrobních spolecnostech. Avsak
v pocatcích nebylo mozne temito zarízeními snímat vysokofrekvencní vibrace a
kratkodobe otresy. [10]
Pro studium pulzu, razu a dalsích dynamickych jevu pak bylo potreba vyvinout
akcelerometr s vysokou vlastní frekvencí. Tím byl piezoelektricky akcelerometr. Plocha
frekvencní odezva, ktera udava míru presnosti reprodukce vstupu na vystupu,
u zarízení vyrobeneho pred rokem 1960 cinila u piezoelektrickeho akcelerometru
10000 Hz, avsak u akcelerometru s tenzometry nepresahla hodnotu 200 Hz. Tyto
akcelerometry jiz byly vyrabeny i v tríose verzi. [10]

23

Obr. 2: Pravděpodobně první komerčně vyráběný piezoelektrický akcelerometr, B&K
Model 4303 (převzato ze zdroje [10]).
Jako piezoelektricke materialy byly vyuzívany feroelektricke i neferoelektricke
materialy a pozdeji i materialy keramicke. Prvním keramickym materialem, ktery se
pro vyrobu akcelerometru od 50. let pouzívan, byl titanicitan barnaty. Pozdeji byly
pouzívany i jine keramicke materialy, predevsím na akcelerometry pro merení soku a
vibrací, kde byla potreba zaroven odolnost proti vysokym teplotam. Dale se k vyrobe
piezoelektrickych akcelerometru pouzívaly i kremenne krystaly ci integrovane obvody.
Díky integrovanym obvodum se dosahlo velmi malych rozmeru akcelerometru.
Piezoelektricke akcelerometry jsou pro sve siroke moznosti vyuzití a specificke
vlastnosti hojne pouzívany i dnes. U soucasnych zarízení lze pritom dosahnout
meritelneho rozsahu az 100000 g. [10]
Piezorezistivní akcelerometry byly vyvíjeny od 60. let, kdy bylo k vyrobe pouzito
patentovane polovodicove zarízení. Pozdeji byl pro vyrobu pouzit vytvarovany kremík,
címz se dosahlo meritelneho rozsahu az 200000 g a rezonancní frekvence 1,2 MHz.
V teze dobe byly vyvíjeny i kapacitní akcelerometry na bazi kremíku. Kapacitní
akcelerometry obsahují kapacitní desticky, z nichz nektere mohou mít pevne upevnení,
jine jsou pripojeny k malym pruzinam a pri pusobení akceleracních sil se uvnitr
zarízení pohybují. Zrychlení je pak urcovane ze zmeny v kapacite, ktera je dana
vzdaleností pevnych a pohyblivych desticek. Oba tyto typy jsou predchudci dnesních
MEMS (mikro-elektro-mechanicky system) akcelerometru. [9, 10]
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Obr. 3: MEMS tříosý akcelerometr SparkFun ADXL362, vhodný pro měření statického i
dynamického zrychlení, měřící rozsahy ±2, ±4 a ±8 g (převzato ze zdroje [9]).
1.3.3. Gyroskop
Gyroskopy jsou zarízení, ktera merí uhlovou odchylku od zadane orientace v ramci
inercialní vztazne soustavy. Mezi jejich hlavní aplikace patrí pouzití v ramci inercialní a
vypoctove navigace ci k detekci smeru a k vytvorení umeleho horizontu pro navigacní
systemy. V ramci inercialní navigace se napr. i v kombinaci s akcelerometry pouzívají
pro vypocet postupneho pohybu zarízení, jako jsou ponorky, nektera vozidla a letadla,
ci k navigaci raket. Patent na tuto technologii pro navigaci raket, pouzívající gyroskop
s akcelerometrem, vlastní Nemecko, ktere ji poprve vyzkouselo behem 2. svetove valky
k navigaci raket V-1 a V-2. [11]
Rozlisujeme celkem 3 zakladní druhy gyroskopu: [11]
a) mechanicke gyroskopy s rotující hmotou,
b) vibracní gyroskopy,
c) opticke gyroskopy.
První typ gyroskopu je nejstarsí, jeho objev spada do 19. století, a funguje na principu
tezkeho mechanickeho setrvacníku. Obsahuje rotor, jehoz osa je upevnena v jednom
z kardanovych prstencu. Prstence kardanova zavesu jsou zpravidla tri, pricemz jsou
vzdy osy sousedních dvou prstencu na sebe kolme. Ve vnitrním prstenci je upevnena
osa rotoru, coz umoznuje zachovavat jeho nemennou orientaci v prostoru. V prípade
gyroskopu se dvema krouzky se orientace setrvacníku v prostoru nezachovava. Oba
tyto typy gyroskopu jsou zobrazeny na Obr. 4. Pro tuto vlastnost byl gyroskop jiz
na zacatku 20. století aplikovan jako ukazatel smeru do gyrokompasu, ktery se pouzíval
napr. u ponorek. O nekolik let pozdeji byl gyroskop instalovan i do zarízení urcenych
pro automatickeho pilota v letadlech a na lodích a nasledne i do ukazatele umeleho
horizontu. Hlavní vyhodou mechanickych gyroskopu je predevsím vysoka presnost.
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Mezi nevyhody patrí problematicka miniaturizace, casove narocna kalibrace a kratka
zivotnost. I pres sve vetsí rozmery se díky vysoke míre presnosti merení stale pouzívají
pro inercialní navigacní systemy orbitalních kosmickych lodí. [11, 12]

Obr. 4: Mechanický gyroskop se třemi prstenci (vlevo) a se dvěma prstenci (vpravo)
(převzato ze zdroje [12]).
Princip vibracních gyroskopu je „zalozen na ucincích Coriolisovy síly, ktera indukuje
vazbu mezi dvema mechanickymi rezonatory“ [12]. Na tomto principu fungují
napr. MEMS gyroskopy. Mezi jejich vyhody patrí snadna miniaturizace a nízke
porizovací naklady. Mezi nevyhody nijak zavratna presnost. [12]
Posledním typem gyroskopu jsou gyroskopy opticke, jejichz princip je zalozen
na Sagnacove jevu. Ten spocíva v rozdílne rychlosti signalu, pohybujících se
po uzavrenych drahach opacnymi smery, v ramci neinercialní vztazne soustavy. Dale se
mohou opticke gyroskopy delit na laserove, vlaknove a integrovane, pricemz vsechny
tyto specificke druhy optickych gyroskopu se dají dale delit. [11, 12]
Na Obr. 5 je zobrazen kruhovy laserovy gyroskop, na kterem vysvetlím zpusob
fungovaní optickych gyroskopu. Paprsek ze zdroje v podobe laseru (source of laser
output) je rozdelen do dvou protichudnych svetelnych svazku, ktere se odrazí
na rovinnych zrcadlech (mirror) do detektoru (readout sensor), ktery zjistí jejich
frekvencní rozdíl. V prípade, ze se gyroskop otací kolem osy kolme k rovine, kterou
tvorí paprsek, je opticka draha paprsku ruzna a nastava rezonancní podmínka
pro frekvenci jinou nez v prípade bez teto rotace. V prípade, ze by bylo mozne prilození
hranolu za zrcadlo detektoru, ktery je vsak v tomto prípade fotoelektricky, byl by videt
interferencní obrazec, skladající se ze svetlych maxim a tmavych minim. [11, 12]
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Obr. 5: Laserový kruhový gyroskop (převzato ze zdroje [12]).
Krome techto zakladních druhu gyroskopu je mozne se v ramci laboratorí setkat i
s gyroskopy vyuzívajícími nuklearní magnetickou rezonanci, atomove interferometry
ci supratekutost. [12]
1.3.4. Zařízení použitá pro účely diplomové práce
K merení pro ucely teto diplomove prace mi byla poskytnuta dve merící zarízení
z vybavení Prírodovedecke fakulty UHK. Slo o zarízení MetaMotionR r0.3 od
spolecnosti Mbientlab Inc. a zarízení Zephyr BioPatch HP od spolecnosti Medtronic.
V teto teoreticke casti budou popsany pouze technicke parametry danych zarízení
prevzate z manualu. Srovnaní danych zarízení a dalsí podrobnosti budou zahrnuty az
v casti prakticke.
MetaMotionR r0.3 [13]

Obr. 6: MetaMotionR r0.3 senzor (převzato ze zdroje [14]).
Zarízení v podobe chipu je umísteno v plastovem pouzdru, jak tomu je na Obr. 6. Toto
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plastove pouzdro je buď mozne nechat volne napr. v kapse kalhot, prípadne jej dale
upevnit do pouzdra pro pripevnení na ruku stejne jako hodinek ci pouzdra
pro upevnení na pasku kalhot. Alternativní mozností upevnení zarízení je pomocí
adhezivního lepícího polstarku, ktery umoznuje upevnení prakticky kdekoliv na tele.
Zarízení ma nízkou energetickou narocnost pro efektivní komunikaci s chytrymi
telefony. Je k dispozici certifikovana mobilní aplikace, pomocí ktere zarízení prenasí
namerena data z vlastní pameti do pameti mobilního telefonu skrze Bluetooth.
Parametry senzoru je mozne pres tuto aplikaci nastavit. Zarízení ma samo o sobe
na vnejsí casti pouze jedno tlacítko, urcene k jeho vypnutí, a okenko pro diodu, ktera
behem merení blika.
Cip od spolecnosti Nordic Semiconductor o parametrech: prenos dat v pasmu 2,4 GHz;
32 bitovy procesor; pameť dat 512 kB; RAM 64 kB.
6-osy akcelerometr s gyroskopem od firmy Bosch o parametrech:
•

3-osy akcelerometr: volitelny rozsah ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g; vzorkovací
frekvence 0,78-1600 Hz;

•

3-osy gyroskop: volitelny rozsah 125/250/500/1000/2000 stupnu/s;
vzorkovací frekvence 25-3200 Hz; proudovy vystup gyroskopu 900 µA.

3-osy magnetometr od firmy Bosch.
Doplnkove senzory: tlakomer, vyskomer, senzor intenzity osvetlení, teplotní senzor.
Opakovane nabíjitelna baterie pres micro-USB.
Zephyr BioPatch HP [15]

Obr. 7: Zephyr BioPatch HP senzor včetně držáku (převzato ze zdroje [15]).
Zephyr, zobrazeny na Obr. 7, se sklada z modulu, tedy vlastního zarízení v pouzdru, a
drzaku, do ktereho se modul vklada. Na drzak se patentem pripojují dve odnímatelne
elektrody, kterymi se zarízení pripevní kolmo k linii hrudní kosti, tesne pod její spodní
vybezek. Tyto elektrody jsou samolepící, v prostrední casti mají nanesen gel pro lepsí
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kontakt s pokozkou a lze je vzdy pouzít pouze jednou. Pred prilepením elektrod by melo
byt místo, urcene k jejich upevnení, cerstve umyte, suche a zbavene ochlupení.
Zarízení ma celkem 9 merících modu, mezi kterymi si muze uzivatel zvolit ten nejlepe
vyhovující. Na vnejsí strane zarízení je jedno tlacítko pro jeho zapnutí. Dale jsou zvenku
citelne celkem 4 ctyrbarevne signalizacní LED diody, pro baterii, Bluetooth, odezvu
srdce a protokoly. Kazda barva ma pritom jiny vyznam. Data si Zephyr uklada do vlastní
pameti a jejich prenos zavisí na aplikaci zarízení. U nekterych merení je mozne data
prenaset rovnou pomocí Bluetooth, u jinych je nutny jejich prenos do pocítace pomocí
specialního programu po pripojení zarízení skrze slot s USB vstupem do pocítace.
Zakladní parametry: zaznamova kapacita typicky 500 hodin (ale zavisí na pouzívanem
modu merení); napajecí napetí (5 ± 0,5) V; vydrz baterie pri Bluetooth prenosu
12-28 hodin; vydrz baterie pri ukladaní dat do vnitrní pameti zarízení je typicky
35 hodin; digitalní rozlisení EKG 10-12 bitu.
Tepova frekvence: vzorkovací frekvence 1000 Hz; rozsah 0-240 uderu za minutu; EKG
amplituda 0,25-15 mV.
Rychlost dychaní: vzorkovací frekvence 25 Hz; rozsah 0-120 nadechu za minutu.
Teplota zarízení: vzorkovací frekvence 1 Hz; rozsah 10-60 °C; cas potrebny na ustalení
teploty 20 min.
3-osy akcelerometr: vzorkovací frekvence 100 Hz; rozsah ±16 g.
Dale zarízení samo dopocítava aktivitu a pozici.
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1.4. Analýza pohybu
V prípade analyzy pohybu cloveka hraje hlavní roli predevsím biomechanika, ktera
spojuje poznatky z oboru fyziky a poznatky z biologie cloveka. Pri samotne analyze
pohybu je pak velmi dulezite zvolit spravnou metodu, ktera bude pouzita. Ta je volena
v zavislosti na cíli dane analyzy, casovem hledisku, kvalite pouzite techniky i
zkusenostech a pripravenosti badatele. [16]
Metody, pouzívane v ramci analyzy, se v první rade dají rozdelit na kvalitativní a
kvantitativní. U kvalitativních metod je hodnocen prímo pohyb samotny bez fyzikalních
merení a jejich vystupem je slovní hodnocení. V prípade kvantitativních metod se
naopak fyzikalní merení bezne vyuzívají, pricemz vystupem jsou zpravidla císelne
hodnoty, ktere charakterizují dany pohyb. [16]
Pro ucely teto prace jsou dulezite predevsím kvantitativní metody biomechanicke
analyzy pohybu. Dalsí delení kvantitativních metod je zobrazeno v Tabulce 2. [16]
Kinematické
Kinetické
Ostatní
• videografická metoda • dynamometrie • elektromyografie
• goniometrie
• dynamografie
• chronografie
• dynamická
• stroboskopie
plantografie
• akcelerometrie

Hodnocení biomechaniky tkání
• měření mechanických
vlastností tkání
• fotoelasticimetrie

Tabulka 2: Delení kvantitativních metod biomechanicke analyzy pohybu (prevzato ze
zdroje [16])
V teto praci byla v ramci metod vyuzita pouze akcelerometricka metoda, ktera stojí
na rozhraní mezi kinematickymi a kinetickymi metodami. Metoda vyuzíva jako senzor
zrychlení akcelerometr, z nehoz jsou získavany informace o statickem a dynamickem
zrychlení, setrvacnych a odstredivych silach, vibracích, pozici a naklonu telesa apod.
Zrychlení je u tohoto senzoru pritom urcovano ze sil, na nej pusobících. Mezi hlavní
nevyhody akcelerometru v ramci teto metody pak patrí jeho zavislost na míste
upevnení a vznik artefaktu v signalu behem rychlych pohybu ci odrazu. Artefaktem se
v tomto smyslu rozumí cast signalu, jejíz puvod nesouvisí se sledovanym dejem. [16]
Pri vlastní analyze pohybu se zpravidla sleduje nejen teziste tela, ale take teziste
v nekterem segmentu, ve kterem je typicky dany senzor umísten. Nejcasteji se
v biomechanice pouzíva model, ktery se sklada ze 14 segmentu, pricemz kvuli
zjednodusení jsou v modelu dane segmenty nahrazovany pravidelnymi geometrickymi
telesy. Umístení senzoru v danem segmentu pak zavisí na poctu pouzitych senzoru a
ucelu merení. [17]
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1.5. MATLAB
MATLAB je matematicky software, ktery vytvorila spolecnost MathWorks. Podklady
k tomuto softwaru a jeho funkcím byly cerpany ze zdroju [18] a [19] a dale
z dokumentace MATLABu, ktera je soucastí instalacního balícku MATLABu. Plny nazev
softwaru je Matrix Laboratory, neboli maticova laborator. Jde o „plne maticove
orientovany system“ [18], podporující nejen maticove operace, ale i radu dalsích funkcí
vcetne nastroju pro analyzu signalu a GUI objektoveho programovaní. Vykonne a
interaktivní prostredí MATLABu je urceno predevsím pro vypocty a analyzu dat
v oblasti vedy a techniky, ale je taktez vhodne i „pro modelovaní, simulaci, analyzu a
prezentaci dat, vyvoj algoritmu, merení a zpracovaní signalu apod.“ [20].
„Nejvetsí predností tohoto softwaru je jeho snadna rozsiritelnost, díky ktere lze system
doplnit nejen o jiz napsane funkce, ale take o cele aplikace. Dalsím predností pak je i
jeho dobra spoluprace s jinymi aplikacemi a jazyky, jako je C, C++, Java apod. Naopak
mezi nedostatky softwaru patrí velke mnozství klícovych slov a slozita prace s toolboxy.
Pod termínem toolboxy pritom rozumíme knihovny funkcí, ktere jsou v prípade
MATLABu“ [20] velmi neintuitivní.
V prostredí MATLABu lze pracovat ve trech ruznych rezimech, v dialogovem,
programovem a v grafickem. Dialogovy rezim zahrnuje predevsím praci v okne
Command Window, kde s danym prostredím zachazíme podobne jako s kalkulackou.
„V programovem rezimu jde o editaci M-souboru, tzn. skriptu ci uzivatelskych
funkcí.“ [20] „Skript je posloupnost príkazu zapsana do souboru s príponou .m“ [19],
v nemz je mozne pouzít i promenne, ktere byly definovany jeste pred spustením daneho
skriptu. Funkce se od skriptu lisí pevne danou strukturou. Promenne, pouzite ve funkci,
jsou vsak pouze lokalní. Lze tedy ve funkci pouzít pouze promenne, ktere jsou funkci
dany jako vstupní parametry. „Posledním pracovním rezimem MATLABu je rezim
graficky, ktery predstavují samostatna graficka okna s nazvem Figure, ve kterych se
zobrazují graficke vysledky.“ [20]
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2. Praktická část
V první podkapitole prakticke casti se budu venovat merením a jejich vysledkum.
Merení byla realizovana pomocí zarízení MetaMotionR r0.3 od spolecnosti
Mbientlab Inc. a zarízení Zephyr BioPatch HP od spolecnosti Medtronic. Druha
podkapitola prakticke casti bude venovana pohybove aktivite a vypoctu jejího objemu
z namerenych dat. Dale v teto podkapitole bude obsazeno i srovnaní metod pouzitych
pro vypocet pohybove aktivity, a to i vuci datum o pohybove aktivite, získanych prímo
ze zarízení Zephyr.
V nasledujícím textu, nebude-li receno jinak, je na x-ove ose cas v jednotkach 10 ms. Pri
vizualizaci namerenych dat z gyroskopu bude na y-ove ose elektricke napetí v
jednotkach 10 mV, prímo umerne uhlove rychlosti v radianech za sekundu. Pri
vizualizaci namerenych dat z akcelerometru bude na y-ove ose elektricke napetí v
jednotkach 100 mV, prímo umerne zrychlení v dane ose. V prípade vizualizace
pohybove aktivity budou na y-ove ose tzv. arbitrary units (A.U.). Ke kvantifikaci
pohybove aktivity dojde az v zaveru teto kapitoly.

2.1. Měření s MetaMotionR r0.3 a Zephyr BioPatch HP
Se zarízením MetaMotionR r0.3 bylo provedeno nekolik merení. První sada merení
probíhala v ramci budovy Prírodovedecke fakulty UHK a byla zamerena spíse
na kratkodoby monitoring, ktery byl provaden za predem danych podmínek. Techto
merení se ucastnilo nekolik dobrovolníku zhruba stejne telesne stavby, veku a fyzicke
kondice. Tato sada merení byla zamerena predevsím na pohyby zahrnující chuzi, poklus
a beh a dale byl v ramci teto sady nameren i pohyb po schodech nahoru a dolu, ruznou
rychlostí. Zarízení bylo nejdríve upevneno na levem boku a nasledne na levem rameni.
Primarním cílem dane sady bylo zjistit, do jake míry jsou namerena data ovlivnena
umístením merícího zarízení. Sekundarním cílem pak bylo overit vzajemnou citlivost
jednotlivych os v prípade pohybu, ktery prevlada ve smeru jedne z os. Teto první sade
merení se budu dale venovat v podkapitole 2.1.1.
Druha sada merení probíhala za zhruba stejnych podmínek jako první sada merení.
Zarízení MetaMotionR r0.3 bylo v tomto prípade vzdy upevneno na pravy bok. Pocet
dobrovolníku byl v tomto prípade vetsí, avsak z pohybu byla zaznamenavana pouze
chuze, poklus a beh dobrovolníku. Telesna stavba, vek a fyzicka kondice ucastníku se
v tomto prípade lisily. Stejne jako první sada, je i tato sada spíse zamerena na merení
kratkodobeho charakteru a za kontrolovatelnych vnejsích podmínek. Cílem druhe sady
bylo urcit, do jake míry je merení prímo ovlivneno individualními vlastnostmi dane
osoby. Teto druhe sade merení se budu venovat v podkapitole 2.1.2.
Behem tretí sady merení byla pouzita dve zarízení MetaMotionR r0.3 zaroven.
Pri tomto merení byl kazdy ze senzoru umísten na jednom boku. Cílem teto sady bylo
zjistit, zda by bylo mozne pomocí dvou takto upevnenych snímacu monitorovat pohyb
panve tak, aby se dalo detekovat onemocnení pohyboveho aparatu v teto oblasti.
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Merení proto opet probíhalo ve vnitrních prostorach Prírodovedne fakulty UHK a bylo
tedy zamereno spíse na kratkodoby monitoring v kontrolovatelnych podmínkach.
Rozbor teto tretí sady merení bude zahrnut v podkapitole 2.1.3.
Ctvrta sada merení byla oproti predchozím sadam zamerena na dlouhodoby
monitoring pohybove aktivity a byla pri ní pouzita soucasne obe zarízení,
MetaMotionR r0.3 i Zephyr BioPatch HP. Merení probíhalo vzdy v ramci celeho dne
na jedne osobe a bylo opakovano. Do kazdeho z merení byla ve vsech prípadech
zahrnuta jak klidova faze, tak i nekolik dalsích fazí, s ruzne intenzivní pohybovou
aktivitou. Cílem bylo urcit, do jake míry se data získana pomocí danych zarízení
vzajemne lisí. Podkapitola 2.1.4. je venovana teto ctvrte sade merení.
2.1.1. První sada měření
Pro tuto sadu merení bylo pouzito zarízení MetaMotionR r0.3, ktere bylo pri první casti
merení upevneno na levy bok za pasek pomocí specialního pouzdra, jenz je zobrazeno
na Obr. 8. V druhe casti merení bylo pomocí stejneho pouzdra zarízení upevneno
na tricku zhruba na levem rameni. První i druha cast byla merena na rovine. Ve tretí
casti merení probíhalo opet se zarízením pripevnenym na boku, avsak byl sledovan
pohyb po schodech.
Jednotlive casti teto sady merení jsou pro ucely teto prace zobrazovany na datech,
namerenych na dvou studentkach srovnatelne telesne kompozice, veku i fyzicke
kondice. Ucelem teto sady merení bylo predevsím zjistit, jakym zpusobem místo
upevnení daneho zarízení ovlivnuje vystupní data a do jake míry je z dat citelny pohyb
prevladající ve smeru jedne z os.

Obr. 8: Zařízení MetaMotionR r0.3 v pouzdře pro upevnění na pásku (převzato ze
zdroje [14])
Pred merením bylo potreba propojit dany senzor s vhodnym mobilním telefonem,
ve kterem byla nainstalovana oficialní aplikace, urcena pro merení s tímto zarízením.
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K ucelu merení byl v ramci fakulty zapujcen i mobilní telefon se softwarem, splnujícím
pozadavky pro instalaci dane aplikace. V ramci teto prace byla danym zarízením
provedena merení, ktera krome casovych udaju dale obsahovala pouze data z 3-oseho
gyroskopu. Pro gyroskop byla v prípade první sady merení zvolena vzorkovací
frekvence 100 Hz. Behem merení vsak tato vzorkovací frekvence mírne kolísala, zhruba
v jednotkach Hz. Tuto chybu vsak vzhledem k male odchylce od zvolene vzorkovací
frekvence v ramci teto casti prace zanedbavam. O podstate dat z gyroskopu budeme
diskutovat v dalsích kapitolach, nyní se zameríme na kvalitativní stranku dat.
Po zahajení merení byla do mobilního telefonu prubezne odesílana namerena data
skrze pripojení Bluetooth. Prubezne odesílaní je nutne vzhledem k velikosti vnitrní
pameti zarízení, ktera je kvuli malym rozmerum cipu merícího zarízení velmi mala.
Namerena data byla v telefonu ulozena v podobe .csv souboru. Format dat v danem
souboru obsahuje v prvním sloupci udaj o case a v dalsích trech sloupcích data
z jednotlivych os 3-oseho gyroskopu.
Merení probíhalo pro pohyby zahrnující chuzi, poklus a beh. Tyto pohyby probíhaly
na rovine a na schodech. Vzdalenost mezi dvema sousedními znackami, mezi kterymi
se pohyb po rovine odehraval, byla 10 metru. Ve vsech prípadech pohybu po rovine slo
o pohyb od jedne znacky ke druhe, nacez nasledovalo otocení a pohyb zpet na první
znacku. Mezi jednotlivymi druhy pohybu vzdy nasledovala kratka pauza, kdy
dobrovolník stal v klidu na míste, aby bylo mozne jednotlive udalosti pri vizualizaci dat
dobre odlisit. V prípade pohybu po schodech pak slo o 3 mezipatra, kde byly
pri sestupnem pohybu zahrnuty pauzy na mezipatrech, avsak pri vzestupnem pohybu
nikoliv.

Obr. 9: Vizualizace dat z gyroskopu z první sady měření při upevnění zařízení na boku
pro dvě studentky.
V první casti zpracovaní první sady merení bylo zarízení MetaMotionR r0.3 upevneno
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na levem boku. Pohyb probíhal po rovine za podmínek zmínenych vyse. Na Obr. 9 jsou
zobrazena data z gyroskopu ve vsech trech osach pro dve studentky. Na tomto obrazku
jsou zaroven zvyrazneny a popsany casti s jednotlivymi druhy pohybu. Po priblízení dat
je ve vsech trech zvyraznenych oblastech patrna zmena smeru pohybu, zpusobena
otocením na druhe znacce. Tato zmena se na krivce projevuje postupnym poklesem
amplitudy krivky na nulu a její opetovny postupny narust. Patrna je tato zmena
ve vychylce krivky i na konci a zacatku kazdeho ze zvyraznenych bloku, kdy dochazí
ke zrychlenemu, prípadne zpomalenemu, pohybu.
Z vizualizovanych dat je dale zrejme, ze s rostoucí intenzitou pohybu umerne roste i
mnozství vychylek v dane oblasti, a to ve vsech trech osach. Z mnozství techto vychylek
je dale mozne urcit i míru pohybove aktivity, jejímz vypoctem se dale zabyva
podkapitola 2.2.5. Krome toho stojí take za povsimnutí, ze predevsím v oblastech
poklusu a behu, je amplituda vychylky useknuta na pevne dane hodnote. Tato hodnota
je dana meritelnym rozsahem pouziteho gyroskopu pri dane vzorkovací frekvenci.

Obr. 10: Přiblížená data z Obr. 9 ve vyznačené oblasti chůze.
Po priblízení dat z Obr. 9 v oblasti chuze, jak je zobrazeno na Obr. 10, je mozne rozeznat
i jednotlive kroky obou studentek. Vyraznejsí z kazdych dvou po sobe jdoucích vychylek,
tedy vychylka s vetsí amplitudou, pritom patrí noze, na jejíz strane byl senzor upevnen.
V tomto prípade jde o levou nohu. Tvar i amplituda vychylek krivky v obou prípadech
se nijak vyrazne nelisí. Pouze je z dat citelne, ze se druha studentka behem pohybu
naklanela v smeru tohoto pohybu mene nez první studentka. To je patrne z vychylek
osy 3, zvyraznene zlutou barvou. Tyto vychylky jsou totiz v prípade druhe studentky
mensí.
Vzhledem k tomu, ze se data zobrazena na Obr. 9 v danych castech prílis nelisí, bylo by
zajímave urcit, jak odlisna jsou z pohledu absolutní intenzity pohybove aktivity. Její
vypocet bude dale rozebran v kapitole 2.2.1. Jak je patrne z Obr. 11, absolutní intenzita
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pohybove aktivity danych studentek je kvalitativne take srovnatelna. Proto je mozne i
nadale predpokladat, ze u jedincu zhruba stejne telesne kompozice, veku a fyzicke
kondice budou za shodnych podmínek merení namerena zhruba stejna data.

Obr. 11: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená z dat zobrazených na Obr. 9.

Obr. 12: Vizualizace dat z gyroskopu z první sady měření při upevnění zařízení na
rameni pro dvě studentky.
Druha cast teto sady merení probíhala na rovine za stejnych podmínek jako první cast,
avsak tentokrat bylo merící zarízení upevneno na levem rameni. Vizualizovana jsou
tato data pro obe ucastnice z predesle casti na Obr. 12. Z obrazku je zrejme, ze
pri pripevnení zarízení na rameni není prubeh krivek tak hladky a plynuly, jako
v prípade pripevnení na boku. Lokalní extremy jsou v tomto prípade mnohem ostrejsí.
Maximalní amplitudy je dosahovano, a to predevsím u druhe studentky, az v oblasti
behu. Zobrazena data obou studentek si jiz nejsou tak podobna, jako v predchozím
prípade.
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Hlavne v oblasti chuze u druhe studentky je patrne, ze citelnost a interpretace dat je
v prípade tohoto zpusobu upevnení zarízení podstatne horsí. Prícinou podle meho
nazoru bude nejspís mene kontaktní upevnení daneho zarízení na rameni studentky.
I presto, ze pro upevnení bylo pouzito stejne pouzdro, vrchní odev neposkytuje
dostatecnou míru upevnení zarízení, jako pasek, pouzity v predchozí casti. Díky tomu
dochazí k volnemu pohybu zarízení behem pohybu osoby, na níz je upevnen. Tento
volny pohyb zarízení se bude pri vizualizaci dat nejvíce projevovat prave
pri pomalejsích pohybech, kdy vychylky nejsou tak vysoke a neprekracují meritelny
rozsah zarízení.
Ze zobrazení absolutní intenzity pohybove aktivity na Obr. 13 je videt, ze volny pohyb
zarízení hlavne pri pomalych pohybech ovlivnil i její hodnoty. V oblasti chuze se
hodnoty aktivity pri upevnení zarízení na rameni vyrazne lisí od hodnot aktivity
pri upevnení zarízení na boku, zobrazene na Obr 11. Predpoklada se, ze tyto rozdíly
nebyly zaprícineny ruznym zpusobem pohybu behem danych merení, jelikoz se
projevily i v prípade merení na dalsích osobach.

Obr. 13: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená z dat zobrazených na Obr. 12.
Vzhledem k horsímu vizualnímu vystupu, vlivem volneho pohybu zarízení v prípade
jeho upevnení na rameni, bude i v nasledujících mereních uprednostneno upevnení
zarízení na boku. Duvodem teto preference upevnení bude získaní nezkreslenych dat,
ktera budou adekvatne popisovat probíhající pohyb.
Ve tretí casti první sady merení bylo merící zarízení upevneno na levy bok. Sledovanym
pohybem v tomto prípade byl pohyb po tocitych schodech, zahrnujících tri mezipatra.
Sledovany pohyb je zobrazen na Obr. 14. Pri sestupnem pohybu rychlostí chuze byly
na prvním a druhem mezipatre realizovany kratke zastavky. Tomuto pohybu odpovídají
první tri zvyraznene oblasti. Ve spodní casti schodu byl proveden rychly obrat,
po kterem nasledoval pohyb do schodu. Tomuto pohybu odpovídají zbyle tri
zvyraznene oblasti. V prvních dvou mezipatrech slo o stoupaní rychlostí poklusu a
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v poslední casti stoupaní pak o beh.

Obr. 14: Vizualizace pohybu ze schodů a do schodů u jedné studentky ve vrchní části,
spolu s absolutní intenzitou pohybové aktivity během stejného pohybu u této studentky
ve spodní části.
Vzhledem k vyraznemu pohybu ve vertikalním smeru byly predpokladany vetsí
vychylky ve smeru jedne z os. Tento predpoklad byl splnen na ose 1, zvyraznene
modrou barvou, jak ukazuje graf ve vrchní casti Obr. 14. Její vychylky jsou vetsí nez
vychylky zbylych os v danem míste. To poukazuje na dobrou citlivost gyroskopu
na zmeny v pohybu ve smeru jednotlivych os. Absolutní intenzita pohybove aktivity
daneho pohybu, zobrazena na Obr. 14 dole, pak odpovída pouze intenzite pohybu a není
nijak ovlivnena vyraznejsí zmenou v pohybu ve smeru jedne z os.
2.1.2. Druhá sada měření
Pro tuto sadu merení bylo stejne jako v první sade merení pouzito pouze zarízení
MetaMotionR r0.3, ktere bylo pri vsech mereních upevneno na pravem boku na pasku,
prípadne lemu kalhot ci sukne, pomocí pouzdra na Obr. 8. Vzhledem k tomu, ze se
merení ucastnili zeny i muzi ruzne telesne kompozice a v civilním oblecení, tak se
umístení zarízení pri kazdem merení mírne lisilo, avsak zanedbatelne k ucelum teto
prace. Ukolem teto druhe sady merení bylo urcit, do jake míry jsou získana data
ovlivnena prave telesnou stavbou, vekem a fyzickou kondicí ucastníku. Zachazení
s merícím zarízením bylo shodne jako v predchozí sade merení pro prípad upevnení
zarízení na boku a pohyb po rovine.
Pro dobrou interpretaci získanych dat byla vybrana merení dvou zen a dvou muzu, kterí
se vzajemne lisili jak vekem, tak fyzickou kondicí i telesnou kompozicí. Dobrovolnice 1
a dobrovolník 1 jsou zhruba o generaci starsí nez dobrovolnice 2 a dobrovolník 2.
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Obr. 15: Vizualizace dat z gyroskopu z druhé sady měření při upevnění zařízení na boku
pro čtyři vybrané dobrovolníky.
Na Obr. 15 jsou zobrazena data z jednotlivych os gyroskopu, získana pri merení. Jiz
v oblasti chuze jsou mezi dobrovolníky videt vyrazne rozdíly. Prvním rozdílem je ruzna
hustota krivky ve vsech osach. Tato hustota je dana mnozstvím kroku, ktere
dobrovolníci na shodne draze ucinili. Na grafu merení pro dobrovolníka 1 je videt, ze
na dane draze udelal mnohem mene kroku nez ostatní dobrovolníci, a to i v prípade
poklusu a behu. Prícinou je v tomto prípade vetsí vyska tohoto ucastníka, ktera mu
umoznila delat delsí kroky nez ostatní.

Obr. 16: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená z dat zobrazených na Obr. 15.
Druhym, dobre pozorovatelnym, rozdílem je ruzna hustota krivky v jednotlivych osach.
U dobrovolnice 2 je vyrazne vetsí pomer zastoupení zlute a cervene osy oproti modre,
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nez tomu je u ostatních. To bylo nejspíse zpusobeno vyraznejsím houpavym pohybem
boku pri chuzi, coz souvisí s její telesnou kompozicí. Rozdíl v zastoupení jednotlivych
krivek je vsak v grafu rozpoznatelny i u ostatních pohybu.
Dalsí rozdíl je patrny ve vsech trech zvyraznenych oblastech a tyka se zacatku a konce
kazde z oblastí. Vsichni ucastníci mají ruzny nastup a zaver pohybove aktivity v dane
oblasti, coz je videt i na Obr. 16. Ruzne nastupy pohybove aktivity jsou dany predevsím
ruznou schopností akcelerace jednotlivych dobrovolníku, jelikoz vsichni startovali
ze stejne znacky. Ruzne zavery pohybove aktivity v danych oblastech jsou pak nejspíse
dany tím, ze ne vsichni dobrovolníci zastavili na dane znacce, nekterí zastavili az kus
za ní.
Data zobrazena a zhodnocena vyse tedy ukazují, ze vek, telesna stavba a fyzicka kondice
velmi vyrazne ovlivnují data namerena gyroskopem zarízení MetaMotionR r0.3.
2.1.3. Třetí sada měření
Pro ucely tretí sady merení byla pouzita dve shodna zarízení MetaMotionR r0.3, ktera
byla opet pripojena k mobilnímu telefonu s oficialním softwarem, urcenym pro merení.
Vzorkovací frekvence byla pro obe zarízení nastavena na 100 Hz. Zarízení byla pevne
upevnena na bocích. Pro merení byla zvolena rovna draha o delce zhruba 25 m.

Obr. 17: Vizualizace dat ze dvou gyroskopů upevněných na bocích jedné osoby.
Namerena data jsou ve vsech trech osach zobrazena na Obr. 17. V první casti byla dana
draha urazena zpocatku rychlejsí chuzí, v oblasti ohranicene první svislou carou
mrízky grafu, a nasledne chuzí normalní. V druhe casti bylo pri normalní chuzi
simulovano kulhaní na levou nohu. Vyrazne vychylky osy 1 na hodnotach osy x zhruba
1400 a 4800 byly zpusobeny prudsím zastavením dane osoby.
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Obr. 18: Přiblížení vybrané části dat, zobrazené na Obr. 17.
Priblízení druhe casti grafu z Obr. 17 je zobrazeno na Obr. 18. Lze zde pozorovat
predevsím mírny vzajemny posun krivek. Tento posun ciní zhruba 30 vzorku, coz
po prepoctu ze vzorkovací frekvence odpovída temer tretine sekundy. V prípade
priblízení dat v první casti grafu z Obr. 17 vsak je posun krivek vuci sobe zhruba
polovicní. Jinak si jsou data z obou senzoru velmi podobna. Prícinou prubezne
promenneho vzajemneho posunu krivek je pravdepodobne promenna vzorkovací
frekvence pouzitych zarízení, ktera castecne komplikovala i predchozí dve sady merení.
Pokus o kulhaní se pak v druhe casti grafu, priblízene na Obr. 18, projevuje tak, ze
vychylky cervene a zlute osy se vzdy vychylují shodnym smerem. V první casti dat jdou
vychylky techto os v dany okamzik zpravidla opacnymi smery.

Obr. 19: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená pro oba senzory z dat
zobrazených na Obr. 17.
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Absolutní intenzita pohybove aktivity, zobrazena na Obr. 19, je krome useku,
odpovídajícímu rychlejsí chuzi, pro obe zarízení velmi vyrovnana. Je opet znatelny
mírny posun mezi obema senzory, ktery je vsak v druhe casti merení vyraznejsí. Rozdíl
v posunech je videt hlavne u vychylek odpovídajících hodnotam osy x zhruba 1400 a
4350.
Vzhledem k tomu, ze rozdíly první casti bez kulhaní a druhe casti s kulhaním nejsou
jinak prílis vyrazne, bylo by obtízne pri danem nastavení senzoru analyzovat pohyb
pro ucely rozeznaní onemocnení pohyboveho aparatu. Pro dalsí studium vyuzití techto
senzoru pro dane ucely bych doporucovala vyzkouset jine nastavení parametru
senzoru v dane aplikaci, nejspíse snízení meritelneho rozsahu, prípadne jine upevnení
senzoru napr. na vrchní casti stehen. Rozlisovací schopnost pouzitych zarízení vsak
byla pro tato merení dostacující.
2.1.4. Čtvrtá sada měření
V ramci ctvrte sady merení byla pouzita obe merící zarízení, MetaMotionR r0.3 i Zephyr
BioPatch HP. Tato sada merení se krome dlouhodobeho merení od predchozích trech
sad merení lisí predevsím tím, ze podmínky merení tentokrat nebyly prímo
kontrolovany. Merení totiz v tomto prípade probíhalo jak ve vnitrních, tak vnejsích
prostorach. Krome rozmanitych pohybovych aktivit bylo zaznamenavano i pouzití
danych zarízení behem bezneho kazdodenního rezimu cloveka.
Pro upevnení zarízení MetaMotionR tentokrat nebylo pouzito pouzdro, jak tomu bylo
u predchozích trí sad merení, ale byl volne vlozen do leve prední kapsy kalhot spolu
s mobilním telefonem s aplikací, urcenou pro merení s tímto zarízením. Vzhledem
ke kratkemu dosahu Bluetooth pripojení, ktere je pro propojení zarízení s mobilním
telefonem nezbytne, tak slo predevsím o snahu o usnadnení prenosu namerenych dat.
Chyba, zpusobena bezdratovym prenosem dat, byla totiz v ramci dlouhodobeho
monitoringu s tímto zarízením, vzhledem k jeho male vnitrní pameti, predpokladana.
Data byla opet v prípade zarízení MetaMotionR merena 3-osym gyroskopem, avsak
o vzorkovací frekvenci 200 Hz. Behem merení ale tato vzorkovací frekvence kolísala,
coz melo za nasledek, ze v prumeru byla vzorkovací frekvence behem merení zhruba
198 Hz. Tato chyba vsak byla vzhledem k male odchylce od zvolene vzorkovací
frekvence v ramci teto prace zanedbana. Puvod chyby byl nejspís, i pres zmínena
opatrení, zpusoben prave prenosem dat z pameti zarízení do pameti telefonu. Format
získanych dat obsahoval v prvním sloupci udaje o case a ve zbylych trech sloupcích data
z jednotlivych os 3-oseho gyroskopu.
Pred merením se zarízením Zephyr bylo nejdríve potreba nastavit mod merení, behem
jeho pripojení k pocítaci, pomocí specialního oficialního softwaru. Mod byl zvolen
takovy, aby bylo mozne získat data z 3-oseho akcelerometru, merícího se vzorkovací
frekvencí 100 Hz, a tzv. Summary. V Summary se nachazí zarízením vypoctene udaje
o pohybove aktivite, ktere jsou zapotrebí pro srovnaní v ramci kapitoly 2.2.4.
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Zarízení Zephyr bylo nasledne umísteno do pouzdra, na ktere byly pomocí patentu
pripojeny vhodne elektrody, pro kazde merení vzdy nove. Po predchozím dukladnem
ocistení místa aplikace, doporucovanem v navodu k tomuto zarízení, bylo zarízení
pomocí elektrod pripevneno kolmo k linii hrudní kosti, tesne pod její spodní vybezek.
Tento zpusob upevnení vsak behem byl dlouhodobeho monitoringu az nepríjemny.
Duvodem byla predevsím vyssí hmotnosti zarízení s ohledem na zpusob jeho upevnení
pomocí elektrod. Po zapnutí zarízení tlacítkem na jeho stredu bylo pripraveno k merení.
Behem cele sady techto merení byla v prípade Zephyru vyuzívana jeho vnitrní pameť,
ktera byla dostatecne velikosti pro dlouhodoby monitoring. Data ze zarízení pak byla
získana az po opetovne pripojení zarízení k pocítaci, a to skrze jiz zminovany oficialní
software. Po stazení dat byly hlavní slozky s daty nazvany dnem a casem, ve kterem
zarízení zacalo merit. Velikost techto slozek byla vzdy dana velikostí dat namerenych
behem daneho merícího dne. Uvnitr slozek pak byly jednotlive soubory, jejichz nazev
byl take dan dnem a casem zacatku merení a dale zkratkou vystupu. Kazdy ze souboru
se ve slozce ulozil ve forme s príponou .csv, .dat a .hed.
V zadanem modu byla ze zarízení Zephyr BioPatch získana data Accel, tedy data
z akcelerometru, BB, pro interval mezi dvema nadechy v ms, Breathing, tedy
kontinualne namerene udaje o dychaní, ECG, cili data elektrokardiografu, RR,
pro interval mezi dvema udery srdce, a Summary, kde jsou krome predeslych datovych
soboru prepocítanych na vzorkovací frekvenci 1 Hz zahrnuty take udaje o pohybove
aktivite apod.
Pro snazsí zpracovaní merení bylo potreba upravit data z MetaMotionR tak, aby byla
vzorkovací frekvence ne 200 Hz, ale 100 Hz, stejne jako u druheho zarízení. Pro ucely
teto prace bylo mozne pouzít príkaz, kterym se matice s daty prepsala do nove tak, ze
byl z puvodní matice vybran a prepsan pouze kazdy druhy radek. Tato operace byla
mozna predevsím díky tomu, ze data z akcelerometru Zephyru jsou ovlivnena
kvantizacním sumem, a tedy jeho rozlisovací schopnost je nizsí, jak bude ukazano níze.
Díky teto uprave vzorkovací frekvence je mozne dana data zobrazit na spolecne ose x.
Synchronizace dat byla v prípade danych merících zarízení narocna, predevsím díky
casove promenne vzorkovací frekvenci u zarízení MetaMotionR. Ta se sice projevovala
i u predchozích sad merení, avsak ne tak vyrazne. Pro dlouhodoby monitoring pomocí
tohoto zarízení bych proto do budoucna uvítala zvetsení vlastní pameti zarízení, urcene
pro ukladaní dat, prípadne vylepsení aplikace, urcene pro merení s tímto zarízením.
Z celeho objemu namerenych dat byly vybrany dve kratke casti, ktere obsahovaly jak
klid, tak pohybovou aktivitu. Pro predstavu, jak vypada po zobrazení vetsí objem dat,
je na Obr. 20 vizualizovan usek dat, ktery byl meren obema senzory za dobu
cca 10 minut. Jiz z tohoto obrazku je patrne, ze zarízení MetaMotionR disponuje
nekolikanasobne vetsí citlivostí pri dane vzorkovací frekvenci nez zarízení Zephyr
BioPatch, coz se projevuje predevsím u mensích vychylek. Tento rozdíl je dan
predevsím tím, ze u zarízení MetaMotionR byl k merení pouzit gyroskop a u zarízení
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Zephyr BioPatch akcelerometr.

Obr. 20: Vizualizace dat z obou měřících zařízení pro cca 10 minut dlouhý úsek.
Nizsí citlivost akcelerometru je obecne dana tím, ze namerene zrychlení je slozeno jak
z mereneho pohybu, tak i z gravitacního zrychlení. Aby pak akcelerometr
zaznamenaval dane vychylky, je treba, aby byly tyto vychylky dostatecne rozlisitelne
vzhledem k nutnemu velkemu merenemu rozsahu akcelerometru, ktery musí byt vetsí,
nez ±1 g. Díky tomu akcelerometr dava pouze castecny odhad skutecne vykonaneho
pohybu. Presnost akcelerometru je pak mnohem lepsí predevsím u vetsích vychylek,
kde je jeho velkou vyhodou velky meritelny rozsah. [21]
Oproti tomu gyroskop merí prímo uhlovou rychlost, ze ktere je s vysokou presností
urcovano zrychlení. To ma za nasledek vysokou citlivost gyroskopu predevsím
pri malych vychylkach. Nevyhodou vsak je zpravidla relativne maly meritelny rozsah
zarízení. Pro pouzití v ramci merení se pak jeví jako nejlepsí volba kombinace
akcelerometru s gyroskopem.

Obr. 21: První vybraný úsek dat vizualizovaný pro oba senzory.
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První usek dat, ktery byl pro tuto sadu dat vybran, je zobrazen na Obr. 21 pro vsechny
tri osy gyroskopu a vsechny tri osy akcelerometru. Vizualizovana data jsou v teto
podobe casove synchronizovana, coz umoznuje jejich snadnejsí srovnaní.
Jak je porovnaním vychylek jednotlivych os na Obr. 21 videt, tak se obe zarízení lisí
nejen citlivostí obecne, ale take ruznou citlivostí na ruzne druhy pohybu. Na zacatku,
vyberu je podle gyroskopu klid, ale u akcelerometru jsou drobne vychylky, ktere jsou
nejspíse zaprícineny malo intenzivním pohybem v horní casti tela. Nasledne se v ramci
první sady velkych vychylek kolem hodnoty 750 na x-ove ose u gyroskopu nachazí
mnoho velkych i mensích vychylek ve vsech osach, zatímco u akcelerometru jde o jednu
velkou vychylku v kazde z os. V tomto prípade se muze jednat o rotacní pohyb.
Dale se opet nachazí cast, kde se pohybuje prevazne horní polovina tela strední
intenzitou, avsak dochazí k mírnym otresum, patrnym u gyroskopu. Kolem hodnoty
zhruba 1750 dochazí k pohybu, pri kterem se vrchní cast tela prílis nehybe, avsak
v dolní casti tela dochazí k velmi intenzivnímu pohybu, pravdepodobne rychle chuzi.
Mezi hodnotami 2200 a 3300 se nachazí oblast, ve ktere dochazelo ke stredne
intenzivnímu pohybu horní casti tela pri soucasnych mírnych otresech, zpusobujících
drobne vychylky u gyroskopu. Na konci vyberu dat jsou videt vychylky u obou zarízení,
kde dochazí ke komplexnímu pohybu celeho tela o nízke intenzite.

Obr. 22: Přiblížení části dat z výběru 1, zobrazené na Obr. 21.
Po priblízení casti dat z vyberu dat na Obr. 21, ktery je zobrazen na Obr. 22, jsou videt
dalsí rozdíly mezi gyroskopem a akcelerometrem. V prípade gyroskopu jsou krivky
ve vsech osach hladke, avsak v castech, kde je prekrocen meritelny rozsah, jsou jejich
maxima useknuta a nahrazena vodorovnou prímkou. V prípade akcelerometru sice
nejsou krivky tak hladke jako u gyroskopu, ale nedochazí u nej k prekracovaní
meritelneho rozsahu, a to ani v prípade velmi intenzivního pohybu.
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Obr. 23: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená z dat zobrazených na Obr. 21.
Vypoctením absolutní intenzita pohybove aktivity z dat prvního vyberu pro oba
senzory dostaneme krivky zobrazene na Obr. 23. Jak je z obrazku videt, tak se ve vetsine
vyberu velikost tímto zpusobem vypoctene pohybove aktivity pro obe zarízení vyrazne
lisí, stejne jako samotna data. Zhruba podobne aktivity je pro obe zarízení dosazeno
kolem hodnoty 750, shodne s daty na Obr. 21. Tato odlisnost je opet dana ruznou
citlivostí pouzitych zarízení na ruzne druhy pohybu.

Obr. 24: Druhý vybraný úsek dat vizualizovaný pro oba senzory.
Druhy vyber z namerenych dat je zobrazen na Obr. 24, a to opet pro vsechny tri osy
gyroskopu i akcelerometru. Tento usek byl vybran predevsím kvuli tomu, ze jsou si data
z obou dvou senzoru velmi podobna, jelikoz behem nej byly vykonavany predevsím
komplexní pohyby celym telem. Díky velke podobnosti techto dat je mozne se venovat
i drobnym rozdílum ve tvaru jednotlivych krivek.
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Obr. 25: Přiblížení části dat z výběru 2, zobrazené na Obr. 24.
Pro detailnejsí popis krivek byla dale vybrana oblast, ktera odpovída tretímu velkemu
bloku s vychylkami na Obr. 24, tedy oblast mezi hodnotami 4000 a 6000. Toto priblízení
je zobrazeno na Obr. 25. Na detailu je videt, ze jednotlive osy jsou u obou zarízení
shodne orientovany, jelikoz v prípade vychylky v kladnem smeru u jednoho senzoru se
dana osa i u druheho senzoru vychyluje stejnym smerem. To je vícemene dodrzovano i
behem celeho vyberu dat na Obr. 24. U predchozího vyberu dat takovato shoda
nalezena nebyla, proto je treba predpokladat, ze je v tomto prípade shoda zaprícinena
predevsím druhem snímaneho pohybu.
Rozdíl v zobrazenych krivkach je pak v prípade ostrosti vrcholu jednotlivych lokalních
maxim a minim. U gyroskopu jsou tyto vrcholy zaoblene, u akcelerometru ostre.
Zaoblenost vrcholu v prípade gyroskopu muze byt zpusobena upravou vzorkovací
frekvence teto serie dat, kdy byl vybíran kazdy druhy radek z puvodních dat, jak je
zminovano vyse.

Obr. 26: Absolutní intenzita pohybové aktivity vypočtená z dat zobrazených na Obr. 24.
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I v prípade absolutní intenzity pohybove aktivity u obou zarízení, zobrazene na Obr. 26,
se hodnoty v prípade bloku vychylek nerozchazí. Vychylky jsou v techto blocích zhruba
stejne vysoke a dost casto se i vzajemne prekryvají, coz je videt predevsím po velkem
priblízení danych krivek. Pouze v prípade akcelerometru je zaznamenana pohybova
aktivita i v oblastech, ve kterych gyroskop zaznamenal klid.
Cílem teto sady merení bylo v ramci kontinualního monitoringu urcit, do jake míry se
lisí data získana pomocí pouzitych zarízení. Vzhledem k tomu, ze kazde ze zarízení bylo
pripevneno behem monitoringu na jinem míste, bylo zjisteno, ze tato zarízení
zaznamenavají zhruba shodna data pouze v prípade komplexnejsích pohybu,
pri kterych se pohybuje cele telo, nejen nektera jeho cast. V prípade ostatních druhu
pohybu jsou zaznamy obou zarízení velmi odlisne.
Díky temto zasadním rozdílum, ktere se behem merení projevily, tedy zalezí na zpusobu,
jakym mají byt tato merící zarízení vyuzita. Gyroskop je citlivejsí i na male zmeny, ale i
behem rychlejsí chuze je jeho meritelny rozsah snadno prekrocen. Akcelerometr oproti
tomu není citlivy v oblasti malych vychylek, ale zase velmi dobre zaznamenava velmi
dynamicke zmeny v pohybu. Obecne lze ale doporucit, pro získaní opravdu
komplexních dat o pohybu dane osoby, pouzití akcelerometrickeho i gyroskopickeho
snímace. Nejlepsí volbou by pak nejspís bylo zarízení, ktere obsahuje jak akcelerometr,
tak gyroskop soucasne. Toho lze dosahnout napríklad i v prípade zarízení
MetaMotionR, u ktereho je mozne nastavit soucasne snímaní gyroskopickych i
akcelerometrickych dat.
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2.2. Určování intenzity pohybové aktivity
Intenzita pohybove aktivity je statisticka velicina, ktera udava míru pohybove aktivity.
Je mozne ji vypocítat z namerenych gyroskopickych a akcelerometrickych dat hned
nekolika zpusoby. Ne kazdy ze zpusobu vsak vyhovuje obema senzorum, a proto je
v nasledujících podkapitolach dale rozeberu.
2.2.1. Absolutní intenzita pohybové aktivity
První mozností je urcovaní tzv. absolutní intenzity pohybove aktivity. Ta je mírou
pohybove aktivity, ktera nezohlednuje dalsí individualní faktory, jako jsou telesna
zdatnost, vek ci pohlaví cloveka. To znamena, ze je nepodmínena a nema tedy pevne
danou horní hranici. Zohlednení individualních faktoru je dulezite napríklad
pri urcovaní tzv. relativní intenzity pohybove aktivity.
Absolutní intenzita pohybove aktivity se vypocítava ze získanych dat tím zpusobem, ze
se nejdríve z kazdeho prvku vsech os vypocíta absolutní hodnota. Nasledne se pro
kazdy okamzik urcí soucet absolutních hodnot mezi osami, tedy sectou se absolutní
hodnoty po radcích. V prípade MATLABu tomu odpovída slozeny príkaz, kde vstupní
promennou jsou data, obsahující namerena data z danych senzoru v jednotlivych
sloupcích, kde kazdy odpovída jedne namerene ose, a vystupní promenou je absolutní
intenzita pohybove aktivity pro tyto data A1data:
A1data=sum(abs(data),2);

Tento zpusob urcovaní intenzity pohybove aktivity je nejspís nejjednodussí a da se
pouzít predevsím pro data, získana z gyroskopu. V prípade akcelerometru vsak tato
metoda nekompenzuje pusobení gravitacního zrychlení na dany senzor. Proto jsou
v prípade akcelerometru takto vypocítane udaje o pohybove aktivite pouze orientacní
a je mozne je realizovat spíse u komplexních pohybu ci pri velkych zmenach zrychlení.
I v techto prípadech je vsak vysledek zatízen chybou.
Zmíneny príkaz pro vypocet absolutní intenzity pohybove aktivity v MATLABu byl
vyuzit v ramci vsech sad dat kapitoly 2.1. Grafy, pro ktere byl pouzit tento vypocet jsou
zobrazeny na obrazcích: Obr. 11, Obr. 13, Obr. 14 (dole), Obr. 16, Obr. 19, Obr. 23 a
Obr. 26.
2.2.2. Intenzita pohybové aktivity počítaná přes délku oblouku
Druhym moznym zpusobem, jak získat staticka data o pohybove aktivite je intenzita
pohybove aktivity pocítana pres delku oblouku. Jde opet o metodu, ktera dava mnohem
lepsí vysledky v prípade dat získanych z gyroskopu nez z akcelerometru, jelikoz tato
metoda pracuje s obloukovou mírou. U akcelerometru se totiz pocíta ne s obloukovou
mírou, ale s vektorem zrychlení, a proto tímto zpusobem vypocítana intenzita v jeho
prípade není o datech prílis vypovídající. Pro ukazku je vsak dana metoda pouzita u dat
z obou senzoru a je zobrazena pro dva vybery z dat na Obr. 27 a Obr. 28. Rozdíly
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v intenzitach pohybove aktivity jsou viditelne na první pohled. V prípade Obr. 27 se
vypoctene intenzity velmi lisí v ramci celeho grafu, u Obr. 28 pak predevsím v oblastech,
kdy gyroskop nezaznamenal zadnou aktivitu.
V ramci teto metody se vyuzíva tzv. invariant vuci otocení, ci invariant rotace.
Zjednodusene jde o transformaci, nezavislou na uhlu otocení, ktera prevadí delku
oblouku do kartezskych souradnic.

Obr. 27: Výpočet aktivity pro oba senzory podle druhého způsobu z výběru dat 1.

Obr. 28: Výpočet aktivity pro oba senzory podle druhého způsobu z výběru dat 2.
Presnou podobu scriptu pouziteho pro vypocet intenzity pohybove aktivity není mozne
z duvodu ochrany dusevního vlastnictví publikovat. Naznak metody vypoctu je uveden
níze.
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Do promenne n je nejdríve ulozen pocet vzorku vstupních dat (data). Do dalsí
promenne DataDer je ulozen rozdíl mezi sousedními prvky podle prvního rozmeru,
tedy sloupcu, ktery musí byt vetsí nez 1. Dale je do promenne arc ulozen sloupcovy
vektor naplneny nulami o shodnem poctu radku, jako ma matice DataDer. Pote je
definovan první prvek teto promenne pomocí normy, ktera mu prirazuje kladne realne
císlo.
Po inicializaci potrebnych promennych nasleduje for cyklus, ktery probíha od druheho
prvku s krokem 1 dokud nedosahne poctu vzorku prvního sloupce promenne DataDer.
Uvnitr cyklu jsou definovany zbyle prvky vektoru arc, ktery se dale vyuzíva k vypoctu
aktivity.
2.2.3. Intenzita pohybové aktivity určená pomocí variace
Tretí mozností, jak charakterizovat pohybovou aktivitu, je urcit její intenzitu pomocí
variance cili rozptylu. Rozptyl je hojne pouzívanou statistickou velicinou, ktera se tez
pouzíva i v teorii pravdepodobnosti. Rozptyl nahodne veliciny X je mozne znacit
nekolika zpusoby: σ2(X), s2(X), D(X) ci var(X).
Vypocet rozptylu nahodne veliciny X probíha tím zpusobem, ze jsou nejdríve secteny
druhe mocniny odchylek jednotlivych hodnot 𝑥𝑖 nahodne veliciny od strední hodnoty 𝑥̅
nahodne veliciny a nasledne je tento soucet vydelen poctem hodnot 𝑛 nahodne veliciny.
V prípade realneho merení jsou pojmem nahodna velicina myslena prímo namerena
data. Matematicky lze vypocet rozptylu zapsat nasledovne:
1

𝜎 2 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2.
V ramci prostredí MATLAB pak byla pouzita nasledující podoba skriptu:
for i=1:size(Data,1)
rozptyl(i)=var(Data(i,:));
end

Vypocet v MATLABu probíha v ramci jednoducheho for cyklu. Tento cyklus jde
od prvního prvku s krokem 1 dokud nedosahne poctu vzorku prvního sloupce
promenne Data. Uvnitr cyklu se pak nachazí vypocet rozptylu v kazdem radku
promenne Data pres sloupce, pricemz se vysledek uklada do vektorove promenne
rozptyl.
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Obr. 29: Výpočet aktivity pro oba senzory podle třetího způsobu z výběru dat 1.

Obr. 30: Výpočet aktivity pro oba senzory podle třetího způsobu z výběru dat 2.
Dany vypocet byl realizovan na dvou vyberech dat u obou merících zarízení a je
zobrazen na Obr. 29 a Obr. 30. Z obrazku je zrejme, ze se vypoctena intenzita lisí pouze
v místech, ve kterych se lisí i samotna data, namerena pomocí pouzitych zarízení.
V ostatních prípadech si dane krivky vícemene odpovídají.
2.2.4. Porovnání použitých výpočtů intenzity pohybové aktivity
Vsechny tri metody vypoctu intenzity pohybove aktivity jsou pro zarízení MetaMotionR
zobrazeny pro dva vybery z dat v grafech na Obr. 31 a na Obr. 32. Jak je z techto obrazku
videt, nejvetsí podoba je mezi prvním a tretím zpusobem vypoctu intenzity pohybove
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aktivity. Krivky pro tyto dva zpusoby jejího vypoctu se prekryvají nejvyrazneji
predevsím v místech velke pohybove aktivity.

Obr. 31: Porovnání všech tří možných způsobů výpočtu pohybové aktivity u zařízení
MetaMotionR na datech z prvního výběru.
Krivka pro druhy zpusob vypoctu se od zbylych dvou lisí hlavne tím, ze jsou u ní
prítomny vychylky v kladnem i zapornem smeru osy y. Porovnaním odpovídajících
maxim krivky pro druhy vypocet s ostatními krivkami byl zjisten posun teto krivky
na ose x smerem k nule o nekolik desítek vzorku. Tento rozdíl ma pravdepodobne
puvod prímo ve vypoctu intenzity skrze diference.

Obr. 32: Porovnání všech tří možných způsobů výpočtu pohybové aktivity u zařízení
MetaMotionR na datech z druhého výběru.
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Obr. 33: Porovnání všech tří možných způsobů výpočtu pohybové aktivity u zařízení
Zephyr BioPatch na datech z prvního výběru.
V prípade, ze by krivka intenzity, pocítane pres rozptyl, byla v absolutní hodnote, byly
by si vsechny tri zobrazene krivky pro zarízení MetaMotionR v obou prípadech opravdu
velmi podobne.
Porovnaní pouzitych vypoctu intenzity pohybove aktivity pro dve sady dat u zarízení
Zephyr BioPatch je zobrazeno na Obr. 33 a Obr. 34. Z techto obrazku je zrejme, ze
informace, vypovídající o skutecne intenzite pohybove aktivity, v prípade
akcelerometru dava pouze první a tretí metoda jejího vypoctu. Vypocet intenzity podle
druhe metody neodpovída prave kvuli tomu, ze se v ní pocíta s obloukovou mírou, jak
je naznaceno v podkapitole 2.2.2.

Obr. 34: Porovnání všech tří možných způsobů výpočtu pohybové aktivity u zařízení
Zephyr BioPatch na datech z druhého výběru.
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V prípade zarízení Zephyr BioPatch zbyva porovnat, jak se lisí vysledky pouzitych
metod vypoctu intenzity pohybove aktivity s udaji o relativní pohybove aktivite, ktere
jsou získany ze slozky Summary. Souhrnne informace z merení, ulozene v teto slozce,
jsou pocítany z namerenych dat behem stahovaní dat z merícího zarízení, po jeho
pripojení k pocítaci. Vzorkovací frekvence vsech dat v ramci teto slozky je 1 Hz.
To znamena, ze z kazdych 100 namerenych vzorku z ostatních slozek je vzdy vypoctena
jedna hodnota, ktera se ulozí prave do daneho sloupce slozky Summary. Zpusob, jakym
je tato hodnota pocítana je obchodním tajemstvím spolecnosti Medtronic.
Na Obr. 35 je zobrazen usek dat, ktery byl meren cca 10 minut. V horní casti tohoto
obrazku je graf, odpovídající relativní intenzite pohybove aktivity, získane ze slozky
Summary. V dolní casti se pak nachazí graf pro shodny casovy usek, kde jednotlive
krivky odpovídají zminovanym vlastním zpusobum vypoctu intenzity pohybove
aktivity. Po porovnaní danych krivek je mozne ríci, ze nejblíze krivce v horní casti
obrazku odpovída krivka pro tretí zpusob vypoctu intenzity. Proto je mozne
predpokladat, ze u akcelerometru prave tento zpusob vypoctu nejlepe vypovída
o intenzite pohybove aktivity.

Obr. 35: Na 10 min úseku u zařízení Zephyr BioPatch - nahoře aktivita převzatá ze
Summary (na y-ové ose je zobrazena aktivita v rozsahu 0 – 1), dole vlastní výpočty
aktivity třemi způsoby.
2.2.5. Návrh vlastního výpočtu intenzity pohybové aktivity
Vzhledem k tomu, ze rozsahy hodnot na ose y jsou pro obe pouzita zarízení ruzna,
navrhla jsem zpusob vypoctu relativní intenzity pohybove aktivity. Jako soucast skriptu
byl pouzit vypocet absolutní intenzity pohybove aktivity. Podoba skriptu je nasledující:
D=Data;
S=sum(abs(D),2);
M=max(S)/20;
A=zeros(size(S));
for i=1:size(S)
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switch true
case S(i,1)<M
A(i)=0.05;
case S(i,1)<2*M
A(i)=0.1;
case S(i,1)<3*M
A(i)=0.15;
case S(i,1)<4*M
A(i)=0.2;
case S(i,1)<5*M
A(i)=0.25;
case S(i,1)<6*M
A(i)=0.3;
case S(i,1)<7*M
A(i)=0.35;
case S(i,1)<8*M
A(i)=0.4;
case S(i,1)<9*M
A(i)=0.45;
case S(i,1)<10*M
A(i)=0.5;
case S(i,1)<11*M
A(i)=0.55;
case S(i,1)<12*M
A(i)=0.6;
case S(i,1)<13*M
A(i)=0.65;
case S(i,1)<14*M
A(i)=0.7;
case S(i,1)<15*M
A(i)=0.75;
case S(i,1)<16*M
A(i)=0.8;
case S(i,1)<17*M
A(i)=0.85;
case S(i,1)<18*M
A(i)=0.9;
case S(i,1)<19*M
A(i)=0.95;
otherwise
A(i)=1;
end
end

Na vstupu jsou data, ulozena do promenne D, z nichz je vypocítana absolutní intenzita
pohybove aktivity, ulozena do promenne S. Dale je definovana promenna M, rovna
maximu promenne S, a promenna A, do ktere budou vpisovany hodnoty relativní
intenzity pohybove aktivity. Pote zacína for cyklus, probíhající od 1. radku s krokem 1
do konce delky promenne S. Uvnitr tohoto cyklu se nachazí tzv. switch, case, otherwise
cyklus, ve kterem je promenne A prirazovana urcita hodnota na zaklade dane konkretní
podmínky.
Funkcnost tohoto zpusobu vypoctu intenzity pohybove aktivity byla overena na datech
z obou merících zarízení o delce cca 10 min. Graficke znazornení vysledku je na Obr. 36
a Obr. 37. Z obou obrazku je videt, ze pouzity vypocet funguje velmi dobre a oba grafy
v ramci daneho obrazku jsou si velmi podobny. V prípade u zarízení MetaMotionR vsak
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krivka relativní intenzity pohybove aktivity není tak hladka, jako v prípade intenzity
absolutní. To je ale zpusobeno poctem case uvnitr cyklu switch, case, otherwise. Pro vetsí
hladkost krivky by bylo potreba zvysit pocet case z puvodních 20 na napr. 100.

Obr. 36: Srovnání výpočtu relativní a absolutní intenzity pohybové aktivity u zařízení
MetaMotionR na úseku cca 10 min – nahoře na y-ové ose je zobrazena aktivita v rozsahu
0 – 1.

Obr. 37: Srovnání výpočtu relativní a absolutní intenzity pohybové aktivity u zařízení
Zephyr BioPatch na úseku cca 10 min – nahoře na y-ové ose je zobrazena aktivita
v rozsahu 0 – 1.
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Závěr
Behem teoreticke casti teto prace bylo mozne se seznamit nejen s pohybovou aktivitou
a bezdratovymi zarízeními, kterymi ji lze merit, ale take s prostredím MATLAB a
analyzou pohybu. Krome nekolika starsích zdroju, vydanych tesne po roce 2000, byly
potrebne informace cerpany predevsím z novejsích zdroju. Vsechny tyto casti
provazely i celou praktickou cast, kde tyto poznatky byly aplikovany v praxi. Predevsím
díky MATLABu pak byly získany kvalitní grafy a byl usnadnen i vypocet intenzity
pohybove aktivity z namerenych dat.
Co se tyka vysledku, ktere z prakticke casti vyplyvají, tak ty je treba zhodnotit v ramci
merících sad. První dve sady merení, k nimz bylo pouzito jedno zarízení MetaMotionR
s gyroskopem, ukazaly, ze merení s tímto zarízením je velmi presne, avsak je u nej
snadno prekrocen meritelny rozsah. Nasledne bylo zjisteno, ze upevnení zarízení velmi
vyrazne ovlivnuje získana data. Nejde vsak pouze o místo upevnení, ale i o to, jak moc
je kontaktní. Dale potvrdily domnenku, ze v prípade merení na osobach zhruba shodne
telesne kompozice, veku a fyzicke kondice budou za stejnych podmínek namerena
velmi podobna data. V prípade vyraznych odlisností danych osob se pak dana data
budou lisit velmi vyrazne. Díky temto rozdílum v datech by prípadne u danych osob
bylo mozne eliminovat nektere individualní pohyby, ktere mají negativní vliv
na pohybovy aparat.
Presnosti merení se zarízením MetaMotionR bylo vyuzito ve tretí sade merení. U tohoto
zarízení bylo mozne rozeznat jednotlive kroky pri chuzi, proto bylo zkoumano, zda je
pomocí nej mozne rozpoznat onemocnení pohyboveho aparatu ve spodní casti tela.
K tomu ucelu byla pouzita dve zarízení. Vysledkem vsak bylo, ze by rozpoznaní
nektereho z onemocnení bylo pri danych podmínkach a nastavení senzoru
komplikovane. Vyresit tento problem by vsak bylo mozne jinym nastavení zarízení ci
jejich upevnením na vhodnejsím míste.
Ve ctvrte sade merení bylo pouzito zarízení MetaMotionR zaroven se zarízení Zephyr
BioPatch. Cílem bylo porovnaní jejich spolecnych a odlisnych vlastností, ktere se
projevily behem dlouhodobeho monitoringu. Hlavním pozorovanym rozdílem byla
odlisna citlivost danych zarízení na ruzne druhy pohybu. Plusy zarízení MetaMotionR
byly jeho vysoka citlivost v prípade pomalejsích pohybu a hladke krivky u grafickeho
vystupu. Jeho hlavním mínusem pak bylo predevsím snadne prekrocení merícího
rozsahu a nasledne mala vnitrní pameť zarízení, díky ktere bylo zapotrebí mobilního
telefonu. Pozitivem zarízení Zephyr BioPatch byla jeho vysoka citlivost v prípade
intenzivních pohybu a velmi dynamickych zmen v pohybu. Negativy pak jeho nizsí
citlivost na malo intenzivní pohyby, komplikovane získavaní dat z pameti zarízení a
vyssí hmotnost s ohledem na jeho upevnení pomocí elektrod prímo na tele.
Druha cast prakticke casti byla venovana vypoctu intenzity pohybove aktivity.
K tomuto ucelu byla pouzita data z obou merících zarízení. Cílem bylo predevsím
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porovnaní danych metod vypoctu a jejich vysvetlení. V prípade zarízení Zephyr
BioPatch bylo soucastí take jejich porovnaní s vypoctem intenzity pohybove aktivity
prímo tímto zarízením. Nakonec mel byt navrzen vlastní zpusob vypoctu intenzity
pohybove aktivity.
V prípade dat z gyroskopu u zarízení MetaMotionR bylo mozne velmi dobre pouzít
vsechny tri mozne zpusoby vypoctu. Pouze v prípade druheho zpusobu by si vsechny
tri krivky odpovídaly jiz na první pohled, pokud by vysledkem druheho zpusobu
vypoctu byla jeho absolutní hodnota. Avsak i tak tento zpusob podal dost presne
informace o pohybove aktivite. U akcelerometru zarízení Zephyr BioPatch se ukazal
jako nejlepsí tretí zpusob vypoctu. Tento zpusob zaroven odpovídal i intenzite
pohybove aktivity, vypocítane samotnym zarízením. Pro akcelerometr dopadl celkove
nejhur druhy zpusob vypoctu. Duvodem byl vsak predevsím fakt, ze je tento zpusob
vypoctu urcen vyhradne pro zarízení, ktera pracují s obloukovou mírou, jako je prave
gyroskop.
Vlastní zpusob vypoctu relativní intenzity pohybove aktivity byl realizovan za pouzití
vypoctu absolutní intenzity pohybove aktivity, spolu s aplikací switch, case, otherwise
cyklu. Vysledne grafy si velmi dobre odpovídají, a to v prípade obou zarízení.
Na zaver teto prace bych chtela zhodnotit vsechny predeslane ukoly za splnene.
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